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Newhaven 0713399 P HC-T(1), HC-NT, NHC

Portsmouth 0711299 P HC-T(1), HC-NT, NHC

Prestwick 0731199 A U, E

Rosyth 0730999 P NHC-NT(4)

Scrabster 0730199 P HC-T(1)(3)

Sheerness 0711799 P HC-T(1), HC-NT, NHC

Shoreham 0713499 P NHC-NT(9)

Southampton 0711399 P HC-T(1), HC-NT, NHC

Stansted 0714399 A HC-NT(2), NHC-NT(2) U, E

Sutton Bridge 0713599 P NHC-NT(4)

Teesport 0713899 P NHC-NT

Teignmouth 0713699 P NHC-NT(4)

Thamesport 0711899 P HC-T(1), HC-NT, NHC

Tilbury 0710899 P HC-T(1), HC-NT, NHC

Tyne — Northshields 0712999 P HC-T(1), HC-NT, NHC

Wick 0731299 P HC-T(1)(3)

(Footnotes)
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 326, 11.12.2001, bls. 44. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 157/2002 frá 6. desember 2002 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, sjá EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 9, 13.2.2003, bls. 2.
 (1)  Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
(2)  Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56.
(3)  Stjtíð. EB L 162, 1.7.1996, bls. 1.
(4)  Stjtíð. EB L 315, 1.11.1997, bls. 15.

(5)  Stjtíð. EB L 234, 1.9.2001, bls. 62.

(6)  Stjtíð. EB L 38, 12.2.1998, bls. 10.

(7) Stjtíð. EB L 306, 23.11.2001, bls. 28.

(8) Stjtíð. EB L 331, 17.11.1992, bls. 16.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 43,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Av årsakene nevnt nedenfor bør følgende direktiver om 
markedsføring av frø og formeringsmateriale endres:

 — rådsdirektiv 66/400/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av betefrø(4),

 — rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av frø fra fôrvekster(5),

 — rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(6),

 — rådsdirektiv 66/403/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av settepoteter(7),

 — rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 
om markedsføring av frø fra oljevekster og 
fibervekster(8),

 — rådsdirektiv 70/457/EØF av 29. september 
1970 om den felles sortsliste for plantearter til 
jordbruksformål(9),

 — rådsdirektiv 70/458/EØF av 29. september 1970 om 
markedsføring av grønnsakfrø(10).

2) I forbindelse med konsolideringen av det indre marked er 
det nødvendig å endre eller oppheve visse bestemmelser 
i de nevnte direktivene for å fjerne alle faktiske eller 
potensielle handelshindringer som kan hindre fri 
omsetning av frø innenfor Fellesskapet. For dette formål 
bør enhver mulighet for at medlemsstatene ensidig kan 
fravike bestemmelsene i nevnte direktiv, utelates.

3) Av samme årsaker bør de nevnte direktivenes 
virkeområde utvides slik at de også omfatter produksjon 
av frø med henblikk på markedsføring.

RÅDSDIREKTIV 98/95/EF

av 14. desember 1998

om endring med hensyn til konsolidering av det indre marked, genmodifiserte plantesorter 
og plantegenetiske ressurser, av direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF,  
69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster, såkorn, 
settepoteter, frø fra oljevekster og fibervekster og grønnsakfrø og om den felles sortsliste for 

plantearter til jordbruksformål(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 25 av 1.2.1999, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2002 av 6. desember 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9 av 
13.2.2003, s. 6.

(1) EFT C 29 av 31.1.1994, s. 1 og EFT C 53 av 20.12.1995, s. 8.
(2) EFT C 286 av 22.9.1997, s. 36.
(3) EFT C 195 av 18.7.1994, s. 36.
(4) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2290/66. Direktivet sist endret ved direktiv  

96/72/EF (EFT L 304 av 27.11.1996, s. 10).
(5) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv  

96/72/EF.
(6) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet sist endret ved direktiv  

96/72/EF.

(7) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 98/111/EF (EFT L 28 av 4.2.1998, s. 42).

(8) EFT L 169 av 10.7.1969, s. 3. Direktivet sist endret ved direktiv 96/72/EF.
(9) EFT L 225 av 12.10.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 

av 1994.
(10) EFT L 225 av 12.10.1970, s. 7. Direktivet sist endret ved direktiv  

96/72/EF.
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(1) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 15. Direktivet sist endret ved direktiv 97/35/EF 
(EFT L 169 av 27.6.1997, s. 72).

(2) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1.

13) Erfaringene har vist at det er nyttig å klargjøre og 
oppdatere visse bestemmelser i ovennevnte direktiver.

14) Som følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling 
er det nå mulig å foredle sorter ved genmodifisering. 
Derfor bør medlemsstatene når de i henhold til direktiv 
70/457/EØF og 70/458/EØF avgjør om de skal godkjenne 
genmodifiserte sorter som definert i rådsdirektiv  
90/220/EØF av 23. april 1990 om utsetting i miljøet 
av genetisk modifiserte organismer(1), ta hensyn til 
eventuelle farer i forbindelse med utsetting av disse 
sortene i miljøet. Det bør dessuten skapes rettslig 
grunnlag for å fastsette vilkårene for markedsføring av 
slike genmodifiserte sorter.

15) Markedsføring av nye næringsmidler og nye nærin
gsmiddelingredienser reguleres på fellesskapsnivå av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 
27. januar 1997(2). Derfor bør medlemsstatene også ta 
hensyn til eventuelle farer når de fastsetter om de skal 
godkjenne sorter i henhold til direktiv 70/457/EØF og 
70/458/EØF. Det bør dessuten skapes rettslig grunnlag 
for å ta hensyn til denne utviklingen.

16) På bakgrunn av den vitenskapelige og tekniske utvikling 
bør det skapes rettslig grunnlag for å fastsette vilkårene 
for markedsføring av kjemisk behandlet frø.

17) Det er av avgjørende betydning å sikre at plantegenetiske 
ressurser bevares. Det bør skapes rettslig grunnlag for 
dette formål, slik at det innenfor rammen av regelverket 
om handel med frø blir mulig, ved bruk in situ, å bevare 
sorter som er truet av genetisk erosjon.

18) Det bør skapes rettslig grunnlag for å fastsette vilkårene 
for markedsføring av frø egnet til økologisk produksjon.

19) For å lette innføringen av tiltakene fastsatt i dette direktiv 
bør det innføres visse overgangstiltak —

4) Det bør etter nærmere angitte vilkår være mulig å 
markedsføre foredlet frø fra generasjonene før basisfrø 
og urenset frø.

5) Medlemsstater som anvender unntaksbestemmelsene 
som fortsatt er tillatt i henhold til nevnte direktiver, bør 
bistå hverandre administrativt med hensyn til kontroll. 
Anvendelsen av slike unntaksbestemmelser skal ikke 
berøre bestemmelsene i traktatens artikkel 7A.

6) Vilkårene som skal gjelde for at medlemsstatene kan 
tillate markedsføring av små mengder frø til forsøk, 
vitenskapelige formål eller utvalgsarbeid, bør fastsettes 
av Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk.

7) I visse tilfeller bør Den faste komité for frø og 
formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 
skogbruk fastsette om pakninger med basisfrø eller 
sertifisert frø skal være forsynt med leverandøretikett.

8) For visse frøsorter som omfattes av direktiv  
66/401/EØF bør det være tillatt å sertifisere frø av 1. og 
2. generasjon.

9) For visse frøsorter som omfattes av direktiv 66/402/EØF 
bør medlemsstatene tillates å begrense sertifisering av frø 
til frø av 1. generasjon.

10) Minimumsstørrelsen på settepoteter som kan markedsføres 
i henhold til direktiv 66/403/EØF bør endres, og det bør 
skapes rettslig grunnlag for en framtidig endring av 
minimumsstørrelsen på kvadratmasken som brukes til 
å måle størrelsen på settepoteter. Det bør innføres en 
bestemmelse om at settepoteter av plantehelsemessige 
årsaker skal holdes atskilt fra andre poteter.

11) Frø som omfattes av direktiv 70/457/EØF bør kunne 
markedsføres fritt innenfor Fellesskapet to måneder etter 
offentliggjøringen av den felles sortsliste.

12) Vilkårene for markedsføring av visse sorter som omfattes 
av direktiv 70/458/EØF bør fastsettes etter framgangsmåten 
i Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk. Med hensyn til samme 
direktiv bør bestemmelsene om fornyelse av offisiell 
godkjenning av visse sorter tilpasses for å unngå at den 
nåværende praksis med hensyn til merking av pakninger 
forstyrres.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

 
Artikkel 1

I direktiv 66/400/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 Dette direktiv skal gjelde for produksjon med henblikk 
på markedsføring og markedsføring av betefrø innenfor 
Fellesskapet.»

2. Ny artikkel 1a skal lyde:

 «Artikkel 1a

 I dette direktiv menes med «markedsføring»: salg, 
lagring med henblikk på salg, tilbud for salg og enhver 
overdragelse, levering eller overføring med henblikk på 
kommersiell utnytting av frø til tredjemann, mot vederlag 
eller vederlagsfritt.

 Handel med frø som ikke skjer med henblikk på 
kommersiell utnytting av sorten, skal ikke anses som 
markedsføring når det dreier seg om

 — levering av frø til offentlige undersøkelses- og 
inspeksjonsorganer,

 — levering av frø til tjenesteytere for bearbeiding eller 
emballering, forutsatt at tjenesteyteren ikke får 
eiendomsrett til frøet som leveres.

 Levering av frø på visse vilkår til tjenesteytere med 
henblikk på produksjon av visse landbruksråvarer til 
industriell bruk, eller frøformering for samme formål, skal 
ikke anses som markedsføring, forutsatt at tjenesteyteren 
ikke får eiendomsrett til frøet som leveres eller produktet 
som høstes. Frøleverandøren skal forelegge klassifiserings
myndigheten en kopi av de relevante delene av kontrakten 
som er inngått med tjenesteyteren, og denne kontrakten 
skal omfatte standardene og vilkårene som det leverte frøet 
for øyeblikket oppfyller.

 Vilkårene for anvendelse av denne bestemmelse skal 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 21.»

3. Artikkel 3 nr. 1 skal lyde:

 «Medlemsstatene skal fastsette at betefrø ikke kan 
markedsføres med mindre det er offisielt klassifisert som 
«basisfrø» eller «sertifisert frø».»

4. Artikkel 3 nr. 3 oppheves.

5. Ny artikkel 3a skal lyde:

 «Artikkel 3a

 Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 skal medlemsstatene 
fastsette at

 — foredlet frø fra generasjonene før basisfrø, og

 — urenset frø som markedsføres for bearbeiding, forutsatt 
at frøets ekthet er sikret,

 kan markedsføres.»

6. I artikkel 4 skal nytt siste ledd lyde:

 «Medlemsstater som anvender unntaksbestemmelsene i 
bokstav a) eller b) skal bistå hverandre administrativt med 
hensyn til kontroll.»

7. Ny artikkel 4a skal lyde:

 «Artikkel 4a

 1. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 kan medlemsstatene gi 
produsenter på sitt territorium tillatelse til å markedsføre

 a) små mengder frø til vitenskapelige formål eller 
utvalgsarbeid,

 b) passende mengder frø til andre undersøkelses- eller 
forsøksformål, forutsatt at det tilhører sorter for hvilke 
det er innlevert søknad om oppføring på sortslisten i 
vedkommende medlemsstat,

 Med hensyn til genmodifisert materiale kan slik tillatelse 
gis bare dersom alle egnede tiltak er truffet for å unngå 
skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet. 
Ved miljørisikovurderingen som skal foretas i denne 
forbindelse skal bestemmelsene i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 
70/457/EØF anvendes tilsvarende.

 2. Formålene som det kan gis tillatelse til i henhold til 
nr. 1 bokstav b), bestemmelsene om merking av pakninger 
samt mengdene og vilkårene for at medlemsstatene kan 
gi slik tillatelse, skal fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 21.

 3. Tillatelser som medlemsstatene har gitt til 
produsenter på sitt territorium til formålene nevnt i nr. 1 før 
datoen for vedtak av dette direktiv, skal fortsette å gjelde 
til bestemmelsene nevnt i nr. 2 er fastsatt. Deretter skal alle 
slike tillatelser være i samsvar med bestemmelsene fastsatt 
i henhold til nr. 2.»

8. Artikkel 10 nr. 4 oppheves.
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9. Artikkel 11 nr. 2 oppheves.

10. I artikkel 11a nr.1 bokstav a) og b) endres «etiketten skal 
være blå» til «etiketten skal være hvit for basisfrø og blå 
for sertifisert frø».

11. I artikkel 11b utgår ordet «sertifisert».

12. I artikkel 11c utgår ordet «sertifisert».

13. Artikkel 12 nr. 1 skal lyde:

 «1. Etter framgangsmåten i artikkel 21 kan det fastsettes 
at pakninger med basisfrø eller sertifisert frø av enhver 
type, i alle andre tilfeller enn dem som er fastsatt i dette 
direktiv, skal være forsynt med en leverandøretikett (som 
enten kan være en etikett som er atskilt fra den offisielle 
etiketten eller i form av leverandørens opplysninger trykt 
direkte på pakningen). Opplysningene som skal angis på 
en slik etikett skal også fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 21.»

14. Ny artikkel 12a skal lyde:

 «Artikkel 12a

 Med hensyn til frø av en genmodifisert sort skal etiketter 
eller dokumenter av enhver art, enten de er offisielle eller 
ikke, som er festet til eller ledsager frøpartiet i henhold til 
dette direktiv, klart angi at sorten er genmodifisert.»

15. Artikkel 14 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at frø som markedsføres 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er 
obligatoriske eller skjønnsmessige, ikke underlegges andre 
markedsføringsrestriksjoner enn dem som er fastsatt i dette 
eller andre direktiver med hensyn til frøets egenskaper, 
undersøkelseskrav, merking og forsegling.»

16. Artikkel 14 nr. 2 bokstav b) oppheves.

17. Artikkel 14 nr. 2 bokstav c) oppheves.

18. Artikkel 14 nr. 3 oppheves.

19. Ny artikkel 14a skal lyde:

 «Artikkel 14a

 Vilkårene for at foredlet frø fra generasjonene før basisfrø 
kan markedsføres i henhold til artikkel 3a første strekpunkt 
er som følger:

 a) det har blitt offentlig undersøkt av vedkommende 
sertifiseringsmyndighet i samsvar med bestemmelsene 
om sertifisering av basisfrø,

 b) det er pakket i samsvar med dette direktiv, og

 c) pakningene er forsynt med en offisiell etikett som 
inneholder minst følgende angivelser:

— sertifiseringsmyndighet og medlemsstat eller deres 
forkortede betegnelse,

— partiets referansenummer,

— måned og år for forsegling, eller

— måned og år for siste offentlige prøvetaking med 
henblikk på sertifisering,

— art, angitt minst med latinske bokstaver under dens 
botaniske navn, som kan angis i forkortet form 
og uten opphavspersonens navn, eller under dens 
vanlige navn, eller begge deler; det angis om det er 
sukkerbete eller fôrbete,

— sort, angitt minst med latinske bokstaver,

— beskrivelsen «prebasisfrø»,

— antall generasjoner før frø av klassen «sertifisert 
frø».

 Etiketten skal være hvit med en diagonal fiolett strek.»

20. Artikkel 15 nr. 2 skal lyde:

 «2. Betefrø som er høstet i Fellesskapet og som er 
beregnet på sertifisering i samsvar med nr. 1 skal

— emballeres og forsynes med en offisiell etikett som 
oppfyller vilkårene i vedlegg IV del A og B, i samsvar 
med artikkel 10 nr. 1, og

— ledsages av et offisielt dokument som oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg IV del C.

 Bestemmelsene i første strekpunkt om emballering og 
merking kan fravikes dersom myndighetene som har 
ansvar for feltinspeksjon, myndighetene som utarbeider 
dokumentene for sertifisering av frø som ikke er 
endelig sertifisert, og myndighetene som har ansvar for 
sertifisering, er de samme, eller dersom de er enige om å 
fravike bestemmelsene.»

21. Artikkel 17 skal lyde:

 «Artikkel 17

 1. For å løse forbigående vanskeligheter med den 
alminnelige forsyning av basisfrø eller sertifisert frø 
som oppstår i Fellesskapet og som ikke kan løses på  
annen måte, kan det etter framgangsmåten i artikkel 21 
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besluttes at medlemsstatene for et bestemt tidsrom skal 
tillate markedsføring i hele Fellesskapet av frø av en klasse 
som er underlagt mindre strenge krav, eller frø av en sort 
som ikke er oppført på den felles sortsliste for plantearter 
til jordbruksformål eller på medlemsstatenes nasjonale 
sortslister, i mengder som er nødvendige for å løse forsyni
ngsvanskelighetene.

 2. Når det dreier seg om en klasse frø av en bestemt 
sort, skal den offisielle etiketten være den som er fastsatt 
for den aktuelle klassen; når det dreier seg om frø av sorter 
som ikke er oppført på ovennevnte lister skal den offisielle 
etiketten være brun. Etiketten skal alltid angi at frøet er av 
en klasse som er underlagt mindre strenge krav.

 3. Reglene for gjennomføring av nr. 1 kan vedtas etter 
framgangsmåten i artikkel 21.»

22. Artikkel 19 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at det i forbindelse med 
markedsføring foretas offentlig kontroll av om betefrø 
oppfyller kravene og vilkårene i dette direktiv, i det minste 
ved stikkprøver.»

23. Artikkel 19 nr. 2 skal lyde:

 «2. Uten at det berører den frie omsetning av frø innenfor 
Fellesskapet skal medlemsstatene treffe alle nødvendige 
tiltak for å sikre at de får følgende opplysninger ved 
markedsføring av mengder på over 2 kg av frø importert 
fra tredjestater:

 a) art,

 b) sort,

 c) klasse,

 d) produksjonsstat og offentlig kontrollmyndighet,

 e) avsenderstat,

 f) importør,

 g) frømengde.

 Nærmere regler for hvordan disse opplysningene skal gis, 
kan fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 21.»

24. Ny artikkel 22a skal lyde:

 «Artikkel 22a

 1. Det kan fastsettes særlige vilkår etter framgangsmåten 
i artikkel 21 for å ta hensyn til utviklingen på følgende 
områder:

 a) vilkår for markedsføring av kjemisk behandlet frø,

 b) vilkår for markedsføring av frø i forbindelse 
med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av 
plantegenetiske ressurser, herunder frøblandinger av 

arter som også omfatter artene nevnt i artikkel 1 i 
rådsdirektiv 70/457/EØF, og som er knyttet til særlige 
naturlige eller delvis naturlige habitater og er truet av 
genetisk erosjon,

 c) vilkår for markedsføring av frø som egner seg for 
økologisk produksjon.

 2. De særlige vilkårene nevnt i nr. 1 skal særlig omfatte 
følgende punkter:

 i) i forbindelse med bokstav b) skal frø av disse artene 
være fra et kjent avsendersted som er godkjent av 
vedkommende myndighet i hver medlemsstat med 
henblikk på markedsføring av frø i bestemte områder,

 ii) i forbindelse med bokstav b) skal egnede kvantitative 
restriksjoner anvendes.».

25. I vedlegg III del B nr. 8 endres «sertifisert frø» til 
«klasse».

Artikkel 2

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 Dette direktiv skal gjelde for produksjon med henblikk 
på markedsføring og markedsføring av frø av fôrvekster 
innenfor Fellesskapet.»

2. Ny artikkel 1a skal lyde:

 «Artikkel 1a

 I dette direktiv menes med «markedsføring»: salg, 
lagring med henblikk på salg, tilbud for salg og enhver 
overdragelse, levering eller overføring med henblikk på 
kommersiell utnytting av frø til tredjemann, mot vederlag 
eller vederlagsfritt.

 Handel med frø som ikke skjer med henblikk på 
kommersiell utnytting av sorten, skal ikke anses som 
markedsføring når det dreier seg om

 — levering av frø til offentlige undersøkelses- og 
inspeksjonsorganer,

 — levering av frø til tjenesteytere for bearbeiding eller 
emballering, forutsatt at tjenesteyteren ikke får 
eiendomsrett til frøet som leveres.

 Levering av frø på visse vilkår til tjenesteytere med 
henblikk på produksjon av visse landbruksråvarer til 
industriell bruk, eller frøformering for samme formål, skal 
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ikke anses som markedsføring, forutsatt at tjenesteyteren 
ikke får eiendomsrett til frøet som leveres eller produktet 
som høstes. Frøleverandøren skal forelegge klassifiserings
myndigheten en kopi av de relevante delene av kontrakten 
som er inngått med tjenesteyteren, og denne kontrakten 
skal omfatte standardene og vilkårene som det leverte frøet 
for øyeblikket oppfyller.

 Vilkårene for anvendelse av denne bestemmelse skal 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 21.»

3. Artikkel 2 nr. 1 del C skal lyde:

 «C. Sertifisert frø: frø av alle artene nevnt i del A, 
unntatt Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. og 
Medicago sativa,

  a) som stammer direkte fra basisfrø eller, dersom 
planteforedleren ber om det, fra frø fra en 
generasjon før basisfrø som ved offentlig 
undersøkelse har vist seg å oppfylle vilkårene 
fastsatt i vedlegg I og II for basisfrø,

  b) som er bestemt til andre formål enn produksjon 
av frø,

  c) som, med forbehold for artikkel 4 bokstav b), 
oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg I og II for 
sertifisert frø, og

  d) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår.»

4. I artikkel 2 nr. 1 skal nytt del Ca og Cb lyde:

 «Ca. Sertifisert frø av 1. generasjon (Lupinus spp., Pisum 
sativum, Vicia spp. og Medicago sativa): frø

 a) som stammer direkte fra basisfrø eller, dersom 
planteforedleren ber om det, fra frø fra en 
generasjon før basisfrø som kan oppfylle 
og ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle vilkårene fastsatt i vedlegg I og II for 
basisfrø,

 b) som er bestemt enten til produksjon av frø 
av klassen «sertifisert frø av 2. generasjon» 
eller til andre formål enn produksjon av frø av 
fôrvekster,

 c) som, med forbehold for artikkel 4 bokstav b), 
oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg I og II for 
sertifisert frø, og

 d) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår.

 Cb. Sertifisert frø av 2. generasjon (Lupinus spp., Pisum 
sativum, Vicia spp. og Medicago sativa): frø

 a) som stammer direkte fra basisfrø, fra 
sertifisert frø av 1. generasjon eller, dersom 
planteforedleren ber om det, fra frø fra en 
generasjon før basisfrø som kan oppfylle 
og ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle vilkårene fastsatt i vedlegg I og II for 
basisfrø,

 b) som er bestemt til andre formål enn produksjon 
av frø av fôrvekster,

 c) som, med forbehold for artikkel 4 bokstav b), 
oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg I og II for 
sertifisert frø, og

 d) som ved offentlig undersøkelse har vist seg å 
oppfylle ovennevnte vilkår.».

5. I artikkel 2 nr. 1 del G innsettes ordet «basisfrø» før 
«sertifisert frø».

6. Artikkel 2 nr. 1c oppheves.

7. I artikkel 3 nr. 1 utgår ordene «og med mindre det oppfyller 
vilkårene i vedlegg II».

8. I artikkel 3 nr. 2 utgår ordene «og med mindre det oppfyller 
vilkårene i vedlegg II».

9. Artikkel 3 nr. 5 oppheves.

10. Ny artikkel 3a skal lyde:

 «Artikkel 3a

 Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 skal medlemsstatene 
fastsette at

 — foredlet frø fra generasjonene før basisfrø, og

 — urenset frø som markedsføres for bearbeiding, forutsatt 
at frøets ekthet er sikret,

 kan markedsføres.».

11. I artikkel 4 skal nytt siste ledd lyde:

 «Medlemsstater som anvender unntaksbestemmelsene i 
bokstav a) eller b) skal bistå hverandre administrativt med 
hensyn til kontroll.»
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12. Ny artikkel 4a skal lyde:

 «Artikkel 4a

 1. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 kan medlemsstatene gi 
produsenter på sitt territorium tillatelse til å markedsføre

 a) små mengder frø til vitenskapelige formål eller 
utvalgsarbeid,

 b) passende mengder frø til andre undersøkelses- eller 
forsøksformål, forutsatt at det tilhører sorter for hvilke 
det er innlevert søknad om oppføring på sortslisten i 
vedkommende medlemsstat,

 Med hensyn til genmodifisert materiale kan slik tillatelse 
gis bare dersom alle egnede tiltak er truffet for å unngå 
skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet. 
Ved miljørisikovurderingen som skal foretas i denne 
forbindelse skal bestemmelsene i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 
70/457/EØF anvendes tilsvarende.

 2. Formålene som det kan gis tillatelse til i henhold til 
nr. 1 bokstav b), bestemmelsene om merking av pakninger 
samt mengdene og vilkårene for at medlemsstatene kan 
gi slik tillatelse, skal fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 21.

 3. Tillatelser som medlemsstatene har gitt til 
produsenter på sitt territorium til formålene nevnt i nr. 1 før 
datoen for vedtak av dette direktiv, skal fortsette å gjelde 
til bestemmelsene nevnt i nr. 2 er fastsatt. Deretter skal alle 
slike tillatelser være i samsvar med bestemmelsene fastsatt 
i henhold til nr. 2.»

13. Ny artikkel 5a skal lyde:

 «Artikkel 5a

 Medlemsstatene kan begrense sertifiseringen av frø 
av artene Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. og 
Medicago sativa til sertifisert frø av 1. generasjon.».

14. Artikkel 9 nr. 4 oppheves.

15. Artikkel 10 nr. 2 oppheves.

16. Artikkel 10b skal lyde:

 «Artikkel 10b

 Medlemsstatene kan fastsette at EF B-småpakninger med 
frø etter anmodning skal forsegles og merkes offisielt eller 
under offentlig tilsyn, i samsvar med artikkel 9 nr. 1 og 
artikkel 10.»

17. Artikkel 11 skal lyde:

 «Artikkel 11

 1. Etter framgangsmåten i artikkel 21 kan det 
fastsettes at medlemsstatene kan kreve at pakninger med 
basisfrø, sertifisert frø eller handelsfrø i andre tilfeller 
enn dem som er fastsatt i dette direktiv, er forsynt med 
en leverandøretikett (som enten kan være en etikett 
som er atskilt fra den offisielle etiketten eller i form av 
leverandørens opplysninger trykt direkte på pakningen), 
eller at frøpartier som oppfyller de særlige vilkårene med 
hensyn til tilstedeværelse av Avena fatua, fastsatt etter 
framgangsmåten i artikkel 21, ledsages av et offisielt 
sertifikat som godtgjør at disse vilkårene er oppfylt.

 2. Opplysningene som skal angis på en slik etikett skal 
også fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 21.»

18. Ny artikkel 11a skal lyde:

 «Artikkel 11a

 Med hensyn til frø av en genmodifisert sort skal etiketter 
eller dokumenter av enhver art, enten de er offisielle eller 
ikke, som er festet til eller ledsager frøpartiet i henhold til 
dette direktiv, klart angi at sorten er genmodifisert.»

19. Artikkel 13 nr. 1 oppheves og nr. 2 erstattes med følgende 
tekst:

 «1. Medlemsstatene skal gi tillatelse til markedsføring 
av frø i form av blandinger med forskjellige slekter, arter 
eller sorter

 — dersom det ikke er bestemt til bruk som fôrvekster, idet 
blandingene i så fall kan inneholde frø fra fôrvekster og 
frø fra planter som ikke er fôrvekster i dette direktivs 
forstand,

 — dersom det er bestemt til bruk som fôrvekster, idet 
blandingene i så fall kan inneholde frø fra planteartene 
oppført i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF,  
69/208/EØF eller 70/458/EØF, med unntak for 
sortene nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i direktiv  
70/457/EØF,

 — dersom det er bestemt til bruk med henblikk på 
bevaring av det naturlige miljøet innenfor rammen 
av bevaringen av de genetiske ressursene nevnt i 
artikkel 22a bokstav b), idet blandingene i så fall kan 
inneholde frø fra fôrvekster og frø fra planter som ikke 
er fôrvekster i dette direktivs forstand.

 I tilfellene nevnt i første og annet strekpunkt skal 
blandingens forskjellige bestanddeler, dersom de tilhører 
en av planteartene oppført i direktiv 66/401/EØF,  
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66/402/EØF, 69/208/EØF eller 70/458/EØF, være i samsvar 
med markedsføringsbestemmelsene som gjelder for dem, 
før de blir blandet.

 Andre vilkår, herunder angivelse på en etikett 
av den tekniske tillatelsen som er gitt til foretak til 
å produsere frøblandinger, kontroll med produksjonen 
av frøblandingene og prøvetaking av partiene og de 
ferdige blandingene, skal fastsettes etter framgangsmåten i  
artikkel 21.

 I forbindelse med tredje strekpunkt skal vilkårene 
for markedsføring av slike blandinger fastsettes etter 
framgangsmåten i artikkel 21.»

20. Artikkel 13 nr. 3 siste ledd oppheves.

21. Artikkel 14 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at frø som markedsføres 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er 
obligatoriske eller skjønnsmessige, ikke underlegges andre 
markedsføringsrestriksjoner enn dem som er fastsatt i dette 
eller andre direktiver med hensyn til frøets egenskaper, 
undersøkelseskrav, merking og forsegling.»

22. Artikkel 14 nr. 2 oppheves.

23. Artikkel 14 nr. 3 oppheves.

24. Ny artikkel 14a skal lyde:

 «Artikkel 14a

 Vilkårene for at foredlet frø fra generasjonene før basisfrø 
kan markedsføres i henhold til artikkel 3a første strekpunkt 
er som følger:

 a) det har blitt offentlig undersøkt av vedkommende 
sertifiseringsmyndighet i samsvar med bestemmelsene 
om sertifisering av basisfrø,

 b) det er pakket i samsvar med dette direktiv, og

 c) pakningene er forsynt med en offisiell etikett som 
inneholder minst følgende angivelser:

 — sertifiseringsmyndighet og medlemsstat eller deres 
forkortede betegnelse,

 — partiets referansenummer,

 — måned og år for forsegling, eller

 — måned og år for siste offentlige prøvetaking med 
henblikk på sertifisering,

 — art, angitt minst med latinske bokstaver under dens 
botaniske navn, som kan angis i forkortet form og 
uten opphavspersonens navn,

 — sort, angitt minst med latinske bokstaver,

 — beskrivelsen «prebasisfrø »,

 — antall generasjoner før frø av klassen «sertifisert 
frø » eller «sertifisert frø av 1. generasjon ».

Etiketten skal være hvit med en diagonal fiolett strek.».

25. Artikkel 15 nr. 2 skal lyde:

 «2. Frø av fôrvekster som er høstet i Fellesskapet og som 
er beregnet på sertifisering i samsvar med nr. 1 skal

 — emballeres og forsynes med en offisiell etikett som 
oppfyller vilkårene i vedlegg V del A og B, i samsvar 
med artikkel 9 nr. 1, og

 — ledsages av et offisielt dokument som oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg V del C.

 Bestemmelsene i første strekpunkt om emballering og 
merking kan fravikes dersom myndighetene som har 
ansvar for feltinspeksjon, myndighetene som utarbeider 
dokumentene for sertifisering av frø som ikke er endelig 
sertifisert, og myndighetene som har ansvar for sertifisering, 
er de samme, eller dersom de er enige om å fravike 
bestemmelsene.»

26. Artikkel 17 skal lyde:

 «Artikkel 17

 1. For å løse forbigående vanskeligheter med den 
alminnelige forsyning av basisfrø eller sertifisert frø som 
oppstår i Fellesskapet og som ikke kan løses på annen 
måte, kan det etter framgangsmåten i artikkel 21 besluttes 
at medlemsstatene for et bestemt tidsrom skal tillate 
markedsføring i hele Fellesskapet av frø av en klasse 
som er underlagt mindre strenge krav, eller frø av en sort 
som ikke er oppført på den felles sortsliste for plantearter 
til jordbruksformål eller på medlemsstatenes nasjonale 
sortslister, i mengder som er nødvendige for å løse forsyni
ngsvanskelighetene.

 2. Når det dreier seg om en klasse frø av en bestemt 
sort, skal den offisielle etiketten være den som er fastsatt 
for den aktuelle klassen; når det dreier seg om frø av sorter 
som ikke er oppført på ovennevnte lister skal den offisielle 
etiketten være den som er fastsatt for handelsfrø. Etiketten 
skal alltid angi at frøet er av en klasse som er underlagt 
mindre strenge krav.

 3. Reglene for gjennomføring av nr. 1 kan vedtas etter 
framgangsmåten i artikkel 21.»
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27. Artikkel 19 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at det i forbindelse med 
markedsføring foretas offentlig kontroll av om frø av 
fôrvekster oppfyller kravene og vilkårene i dette direktiv, i 
det minste ved stikkprøver.»

28. Artikkel 19 nr. 2 skal lyde:

«2. Uten at det berører den frie omsetning av frø innenfor 
Fellesskapet skal medlemsstatene treffe alle nødvendige 
tiltak for å sikre at de får følgende opplysninger 
ved markedsføring av mengder på over 2 kg av frø 
importert fra tredjestater

 a) art,

 b) sort,

 c) klasse,

 d) produksjonsstat og offentlig kontrollmyndighet,

 e) avsenderstat,

 f) importør,

 g) frømengde.

 Nærmere regler for hvordan disse opplysningene skal 
gis, kan fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 21.»

29. Ny artikkel 22a skal lyde:

 «Artikkel 22a

 1. Det kan fastsettes særlige vilkår etter framgangsmåten 
i artikkel 21 for å ta hensyn til utviklingen på følgende 
områder:

 a) vilkår for markedsføring av kjemisk behandlet frø,

 b) vilkår for markedsføring av frø i forbindelse 
med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av 
plantegenetiske ressurser, herunder frøblandinger av 
arter som også omfatter artene nevnt i artikkel 1 i 
rådsdirektiv 70/457/EØF, og som er knyttet til særlige 
naturlige eller delvis naturlige habitater og er truet av 
genetisk erosjon,

 c) vilkår for markedsføring av frø som egner seg for 
økologisk produksjon.

 2. De særlige vilkårene nevnt i nr. 1 skal særlig omfatte 
følgende punkter:

 i) i forbindelse med bokstav b) skal frø av disse artene 
være fra et kjent avsendersted som er godkjent av 
vedkommende myndighet i hver medlemsstat med 
henblikk på markedsføring av frø i bestemte områder,

 ii) i forbindelse med bokstav b) skal egnede kvantitative 
restriksjoner anvendes.»

30. I vedlegg II del I nr. 1 første strekpunkt innsettes ordene 
«Brassica naptus var. napobrassica og Brassica oleracea 
convar. acephala» etter ordene «vedlegg I».

31. I vedlegg II del I nr. 1 annet strekpunkt utgår ordene 
«Brassica naptus var. napobrassica, Brassica oleracea 
convar. acephala».

32. I vedlegg IV del B bokstav a) nr. 8 endres «sertifisert frø» 
til «klasse».

Artikkel 3

I direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 Dette direktiv skal gjelde for produksjon med henblikk 
på markedsføring og markedsføring av såkorn innenfor 
Fellesskapet.».

2. Ny artikkel 1a skal lyde:

 «Artikkel 1a

 I dette direktiv menes med «markedsføring »: salg, 
lagring med henblikk på salg, tilbud for salg og enhver 
overdragelse, levering eller overføring med henblikk 
på kommersiell utnytting av såkorn til tredjemann, mot 
vederlag eller vederlagsfritt.

 Handel med såkorn som ikke skjer med henblikk på 
kommersiell utnytting av sorten, skal ikke anses som 
markedsføring når det dreier seg om

 — levering av såkorn til offentlige undersøkelses- og 
inspeksjonsorganer,

 — levering av såkorn til tjenesteytere for bearbeiding 
eller emballering, forutsatt at tjenesteyteren ikke får 
eiendomsrett til såkornet som leveres.

 Levering av frø på visse vilkår til tjenesteytere med 
henblikk på produksjon av visse landbruksråvarer til 
industriell bruk, eller frøformering for samme formål, skal 
ikke anses som markedsføring, forutsatt at tjenesteyteren 
ikke får eiendomsrett til frøet som leveres eller produktet 
som høstes. Frøleverandøren skal forelegge klassifiserings
myndigheten en kopi av de relevante delene av kontrakten 
som er inngått med tjenesteyteren, og denne kontrakten 
skal omfatte standardene og vilkårene som det leverte frøet 
for øyeblikket oppfyller.
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 Vilkårene for anvendelse av denne bestemmelse skal 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 21.»

3. Artikkel 2 nr. 1 bokstav d) oppheves.

4. Artikkel 3 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal fastsette at såkorn ikke kan 
markedsføres med mindre det er offisielt klassifisert 
som «basiskorn », «sertifisert såkorn », «sertifisert 
såkorn av 1. generasjon » eller «sertifisert såkorn av  
2. generasjon».»

5. I artikkel 3 nr. 2 utgår ordene «og markedsføring».

6. Artikkel 3 nr. 4 oppheves.

7. Ny artikkel 3a skal lyde:

 «Artikkel 3a

 Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 skal medlemsstatene 
fastsette at

 — foredlet såkorn fra generasjonene før basiskorn, og

 — urenset såkorn som markedsføres for bearbeiding, 
forutsatt at såkornets ekthet er sikret,

 kan markedsføres.»

8. Artikkel 4 nr. 2 oppheves.

9. Artikkel 4 nr. 3 oppheves.

10. I artikkel 4 skal nytt nr. 4 lyde:

 «4.  Medlemsstater som anvender unntaksbestemmelsene 
i nr. 1 bokstav a) eller b) skal bistå hverandre administrativt 
med hensyn til kontroll.».

11. Ny artikkel 4a skal lyde:

 «Artikkel 4a

 1. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 kan medlemsstatene gi 
produsenter på sitt territorium tillatelse til å markedsføre

 a) små mengder såkorn til vitenskapelige formål eller 
utvalgsarbeid,

 b) passende mengder såkorn til andre undersøkelses- eller 
forsøksformål, forutsatt at det tilhører sorter for hvilke 
det er innlevert søknad om oppføring på sortslisten i 
vedkommende medlemsstat,

 Med hensyn til genmodifisert materiale kan slik tillatelse 
gis bare dersom alle egnede tiltak er truffet for å unngå 
skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet. 

Ved miljørisikovurderingen som skal foretas i denne 
forbindelse skal bestemmelsene i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 
70/457/EØF anvendes tilsvarende.

 2. Formålene som det kan gis tillatelse til i henhold til 
nr. 1 bokstav b), bestemmelsene om merking av pakninger 
samt mengdene og vilkårene for at medlemsstatene kan 
gi slik tillatelse, skal fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 21.

 3. Tillatelser som medlemsstatene har gitt til 
produsenter på sitt territorium til formålene nevnt i nr. 1 
før datoen for vedtakelse av dette direktiv, skal fortsette å 
gjelde til bestemmelsene nevnt i nr. 2 er fastsatt. Deretter 
skal alle slike tillatelser være i samsvar med bestemmelsene 
fastsatt i henhold til nr. 2.»

12. Ny artikkel 5a skal lyde

 «Artikkel 5a

 Medlemsstatene kan begrense sertifiseringen av såkorn 
av havre, bygg, ris og hvete til sertifisert såkorn av 1. 
generasjon.»

13. I artikkel 9 nr. 3 innsettes ordene «som er forseglet på 
deres eget territorium. Vilkårene for disse unntakene kan 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 21» etter ordet 
«småpakninger».

14. Artikkel 10 nr. 2 skal lyde:

 «2. Medlemsstatene kan fastsette unntak fra nr. 1 med 
hensyn til småpakninger som er forseglet på deres eget 
territorium. Vilkårene for disse unntakene kan fastsettes 
etter framgangsmåten i artikkel 21.»

15. Artikkel 11 skal lyde

 «Artikkel 11

 Etter framgangsmåten i artikkel 21 kan det fastsettes at 
pakninger med basiskorn eller sertifisert korn av enhver 
type, i alle andre tilfeller enn dem som er fastsatt i dette 
direktiv, skal være forsynt med en leverandøretikett (som 
enten kan være en etikett som er atskilt fra den offisielle 
etiketten eller i form av leverandørens opplysninger trykt 
direkte på pakningen). Opplysningene som skal angis på 
en slik etikett skal også fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 21.»

16. I artikkel 11 skal nytt nr. 3 lyde:

 «3. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett 
til å kreve at partier av såkorn som oppfyller de særlige 
vilkårene med hensyn til tilstedeværelse av Avena fatua, 
fastsatt etter framgangsmåten i artikkel 21, ledsages av 
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et offisielt sertifikat som godtgjør at disse vilkårene er 
oppfylt.»

17. Ny artikkel 11a skal lyde:

 «Artikkel 11a

 Med hensyn til såkorn av en genmodifisert sort skal etiketter 
eller dokumenter av enhver art, enten de er offisielle eller 
ikke, som er festet til eller ledsager såkornpartiet i henhold 
til dette direktiv, klart angi at sorten er genmodifisert.»

18. I artikkel 13 nr. 1 endres «kan» til «skal».

19. I artikkel 13 nr. 2 endres «kan» til «skal».

20. I artikkel 13 skal nytt nr. 2a lyde:

 «2a. De særlige vilkårene for markedsføring av slike 
blandinger skal fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 
21.».

21. Artikkel 14 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at såkorn som 
markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, 
enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige, ikke 
underlegges andre markedsføringsrestriksjoner enn dem 
som er fastsatt i dette eller andre direktiver med hensyn 
til såkornets egenskaper, undersøkelseskrav, merking og 
forsegling.»

22. Artikkel 14 nr. 2 oppheves.

23. Artikkel 14 nr. 3 oppheves.

24. Ny artikkel 14a skal lyde:

 «Artikkel 14a

 Vilkårene for at foredlet såkorn fra generasjonene før 
basiskorn kan markedsføres i henhold til artikkel 3a første 
strekpunkt er som følger:

 a) det har blitt offentlig undersøkt av vedkommende 
sertifiseringsmyndighet i samsvar med bestemmelsene 
om sertifisering av basiskorn,

 b) det er pakket i samsvar med dette direktiv, og

 c) pakningene er forsynt med en offisiell etikett som 
inneholder minst følgende angivelser:

 — sertifiseringsmyndighet og medlemsstat eller deres 
forkortede betegnelse,

 — partiets referansenummer,

 — måned og år for forsegling, eller

 — måned og år for siste offentlige prøvetaking med 
henblikk på sertifisering,

 — art, angitt minst med latinske bokstaver under dens 
botaniske navn, som kan angis i forkortet form og 
uten opphavspersonens navn,

 — sort, angitt minst med latinske bokstaver,

 — beskrivelsen «prebasiskorn»,

 — antall generasjoner før såkorn av klassen 
«sertifisert såkorn» eller «sertifisert såkorn av  
1. generasjon».

  Etiketten skal være hvit med en diagonal fiolett 
strek.»

25. Artikkel 15 nr. 2 skal lyde:

 «2. Såkorn som er høstet i Fellesskapet og som er 
beregnet på sertifisering i samsvar med nr.1 skal

 — emballeres og forsynes med en offisiell etikett som 
oppfyller vilkårene i vedlegg V del A og B, i samsvar 
med artikkel 9 nr. 1, og

 — ledsages av et offisielt dokument som oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg V del C.

 Bestemmelsene i første strekpunkt om emballering og 
merking kan fravikes dersom myndighetene som har 
ansvar for feltinspeksjon, myndighetene som utarbeider 
dokumentene for sertifisering av såkorn som ikke er 
endelig sertifisert, og myndighetene som har ansvar for 
sertifisering, er de samme, eller dersom de er enige om å 
fravike bestemmelsene.»

26. Artikkel 17 skal lyde:

 «Artikkel 17

 1. For å løse forbigående vanskeligheter med den 
alminnelige forsyning av basiskorn eller sertifisert såkorn 
som oppstår i Fellesskapet og som ikke kan løses på 
annen måte, kan det etter framgangsmåten i artikkel 21 
besluttes at medlemsstatene for et bestemt tidsrom skal 
tillate markedsføring i hele Fellesskapet av såkorn av en 
klasse som er underlagt mindre strenge krav, eller såkorn 
av en sort som ikke er oppført på den felles sortsliste for 
plantearter til jordbruksformål eller på medlemsstatenes 
nasjonale sortslister, i mengder som er nødvendige for å 
løse forsyningsvanskelighetene.

 2. Når det dreier seg om en klasse såkorn av en bestemt 
sort, skal den offisielle etiketten være den som er fastsatt 
for den aktuelle klassen; når det dreier seg om såkorn av 
sorter som ikke er oppført på ovennevnte lister skal den 
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offisielle etiketten være brun. Etiketten skal alltid angi at 
såkornet er av en klasse som er underlagt mindre strenge 
krav.

 3. Reglene for gjennomføring av nr. 1 kan vedtas etter 
framgangsmåten i artikkel 21.»

27. Artikkel 19 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at det i forbindelse med 
markedsføring foretas offentlig kontroll av om såkorn 
oppfyller kravene og vilkårene i dette direktiv, i det minste 
ved stikkprøver.»

28. Artikkel 19 nr. 2 skal lyde:

 «2. Uten at det berører den frie omsetning av såkorn 
innenfor Fellesskapet skal medlemsstatene treffe alle 
nødvendige tiltak for å sikre at de får følgende opplysninger 
ved markedsføring av mengder på over 2 kg av såkorn 
importert fra tredjestater:

 a) art,

 b) sort,

 c) klasse,

 d) produksjonsstat og offentlig kontrollmyndighet,

 e) avsenderstat,

 f) importør,

 g) mengde såkorn.

 Nærmere regler for hvordan disse opplysningene skal gis, 
kan fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 21.»

29. Ny artikkel 22a skal lyde:

 «Artikkel 22a

 1. Det kan fastsettes særlige vilkår etter framgangsmåten 
i artikkel 21 for å ta hensyn til utviklingen på følgende 
områder:

 a) vilkår for markedsføring av kjemisk behandlet frø,

 b) vilkår for markedsføring av frø i forbindelse 
med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av 
plantegenetiske ressurser, herunder frøblandinger av 
arter som også omfatter artene nevnt i artikkel 1 i 
rådsdirektiv 70/457/EØF, og som er knyttet til særlige 
naturlige eller delvis naturlige habitater og er truet av 
genetisk erosjon,

 c) vilkår for markedsføring av frø som egner seg for 
økologisk produksjon.

 2. De særlige vilkårene nevnt i nr. 1 skal særlig omfatte 
følgende punkter:

 i) i forbindelse med bokstav b) skal frø av disse artene 
være fra et kjent avsendersted som er godkjent av 
vedkommende myndighet i hver medlemsstat med 
henblikk på markedsføring av frø i bestemte områder,

 ii) i forbindelse med bokstav b) skal egnede kvantitative 
restriksjoner anvendes.»

Artikkel 4

I direktiv 66/403/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 Dette direktiv skal gjelde for produksjon med henblikk på 
markedsføring og markedsføring av settepoteter innenfor 
Fellesskapet.»

2. Ny artikkel 1a skal lyde:

 «Artikkel 1a

 I dette direktiv menes med «markedsføring»: salg, 
lagring med henblikk på salg, tilbud for salg og enhver 
overdragelse, levering eller overføring med henblikk på 
kommersiell utnytting av settepoteter til tredjemann, mot 
vederlag eller vederlagsfritt.

 Handel med settepoteter som ikke skjer med henblikk 
på kommersiell utnytting av sorten, skal ikke anses som 
markedsføring når det dreier seg om

 — levering av settepoteter til offentlige undersøkelses- og 
inspeksjonsorganer,

 — levering av settepoteter til tjenesteytere for bearbeiding 
eller emballering, forutsatt at tjenesteyteren ikke får 
eiendomsrett til settepotetene som leveres.

 Levering av settepoteter på visse vilkår til tjenesteytere 
med henblikk på produksjon av visse landbruksråvarer 
til industriell bruk, eller settepotetformering for samme 
formål, skal ikke anses som markedsføring, forutsatt at 
tjenesteyteren ikke får eiendomsrett til settepotetene som 
leveres eller produktet som høstes. Settepotetleverandøren 
skal forelegge klassifiseringsmyndigheten en kopi 
av de relevante delene av kontrakten som er inngått 
med tjenesteyteren, og denne kontrakten skal omfatte 
standardene og vilkårene som de leverte settepotetene for 
øyeblikket oppfyller.

 Vilkårene for anvendelse av denne bestemmelse skal 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 19.»
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3. Artikkel 3 nr. 2 del B oppheves.

4. Ny artikkel 3a skal lyde:

 «Artikkel 3a

 Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 skal medlemsstatene 
fastsette at formeringsmateriale fra generasjonene før 
basismateriale kan markedsføres.»

5. Ny artikkel 4a skal lyde:

 «Artikkel 4a

 1. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 kan medlemsstatene gi 
produsenter på sitt territorium tillatelse til å markedsføre

 a) små mengder settepoteter til vitenskapelige formål 
eller utvalgsarbeid,

 b) passende mengder settepoteter til andre undersøkelses- 
eller forsøksformål, forutsatt at de tilhører sorter 
for hvilke det er innlevert søknad om oppføring på 
sortslisten i vedkommende medlemsstat,

 Med hensyn til genmodifisert materiale kan slik tillatelse 
gis bare dersom alle egnede tiltak er truffet for å unngå 
skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet. 
Ved miljørisikovurderingen som skal foretas i denne 
forbindelse skal bestemmelsene i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 
70/457/EØF anvendes tilsvarende.

 2. Formålene som det kan gis tillatelse til i henhold til 
nr. 1 bokstav b), bestemmelsene om merking av pakninger 
samt mengdene og vilkårene for at medlemsstatene kan 
gi slik tillatelse, skal fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 19.

 3. Tillatelser som medlemsstatene har gitt til 
produsenter på sitt territorium til formålene nevnt i nr. 1 
før datoen for vedtakelse av dette direktiv, skal fortsette å 
gjelde til bestemmelsene nevnt i nr. 2 er fastsatt. Deretter 
skal alle slike tillatelser være i samsvar med bestemmelsene 
fastsatt i henhold til nr. 2.»

6. Ny artikkel 5a skal lyde:

 «Artikkel 5a

 1. Medlemsstatene kan kreve at settepoteter som 
produseres på deres eget territorium, av plantehelsemessige 
årsaker holdes atskilt fra andre poteter under 
produksjonen.

 2. Kravene fastsatt i nr. 1 kan omfatte tiltak for å

 — produsere settepoteter atskilt fra andre poteter,

 — størrelsessortere, lagre, transportere og håndtere 
settepoteter atskilt fra andre poteter.».

7. Artikkel 7 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal fastsette at settepoteter bare kan 
markedsføres dersom de har en slik minimumsstørrelse at 
de ikke kan komme gjennom en kvadratmaske på 25 × 25 
mm. For knoller som er for store til å komme gjennom en 
kvadratmaske på 35 × 35 mm skal den øverste og nederste 
grensen for størrelsen uttrykkes i verdier som er delelige 
med fem.

 Den maksimale forskjellen i størrelse mellom knollene i et 
parti skal være slik at forskjellen på dimensjonene mellom 
de to kvadratmaskene som brukes, ikke overskrider 25 
mm. Disse standardene for størrelsessortering kan endres 
etter framgangsmåten i artikkel 19.»

8. Artikkel 7 nr. 4 oppheves.

9. I artikkel 9 nr. 3 innsettes ordene «som er forseglet på 
deres eget territorium. Vilkårene for disse unntakene kan 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 19» etter ordet 
«småpakninger».

10. Artikkel 10 nr. 2 skal lyde:

 «2. Medlemsstatene kan fastsette unntak fra nr. 1 med 
hensyn til småpakninger som er forseglet på deres eget 
territorium. Vilkårene for disse unntakene kan fastsettes 
etter framgangsmåten i artikkel 19.»

11. Artikkel 11 skal lyde:

 «Artikkel 11

 Etter framgangsmåten i artikkel 19 kan det fastsettes at 
medlemsstatene kan kreve at pakninger med basismateriale 
eller sertifisert formeringsmateriale i andre tilfeller enn 
dem som er fastsatt i dette direktiv, er forsynt med en 
leverandøretikett (som enten kan være en etikett som 
er atskilt fra den offisielle etiketten eller i form av 
leverandørens opplysninger trykt direkte på pakningen). 
Opplysningene som skal angis på en slik etikett skal også 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 19.»

12. Ny artikkel 11a skal lyde:

 «Artikkel 11a

 Med hensyn til settepoteter av en genmodifisert sort 
skal etiketter eller dokumenter av enhver art, enten de er 
offisielle eller ikke, som er festet til eller ledsager partiet 
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med settepoteter i henhold til dette direktiv, klart angi at 
sorten er genmodifisert.»

13. Artikkel 13 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at settepoteter som 
markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, 
enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige, ikke 
underlegges andre markedsføringsrestriksjoner enn dem 
som er fastsatt i dette eller andre direktiver med hensyn til 
settepotetenes egenskaper, undersøkelseskrav, merking og 
forsegling.»

14. Artikkel 13 nr. 4 oppheves.

15. Ny artikkel 13a skal lyde:

 «Artikkel 13a

 Vilkårene for at formeringsmateriale fra generasjonene før 
basismateriale kan markedsføres i henhold til artikkel 3a er 
som følger:

 a) det er produsert etter reglene om sortsvedlikehold med 
hensyn til sort og helsetilstand,

 b) det er særlig bestemt til produksjon av basismateriale, 

 c) det oppfyller minstekravene som skal fastsettes etter 
framgangsmåten i artikkel 19 for prebasismateriale,

 d) det har ved offentlig undersøkelse vist seg å oppfylle 
minstekravene nevnt i bokstav c),

 e) det er plassert i pakninger eller beholdere i samsvar 
med bestemmelsene i dette direktiv, og

 f) pakningene eller beholderne er forsynt med en offisiell 
etikett som inneholder minst følgende angivelser:

 — sertifiseringsmyndighet og medlemsstat eller deres 
forkortede betegnelse,

 — produsentens identifikasjonsnummer eller partiets 
referansenummer,

 — måned og år for forsegling, eller

 — måned og år for siste offentlige prøvetaking med 
henblikk på sertifisering,

 — art, angitt minst med latinske bokstaver under dens 
botaniske navn, som kan angis i forkortet form 
og uten opphavspersonens navn, eller under dens 
vanlige navn, eller begge deler,

 — sort, angitt minst med latinske bokstaver,

 — beskrivelsen «prebasismateriale».

  Etiketten skal være hvit med en diagonal fiolett 
strek.»

16. Artikkel 14 nr. 1 skal lyde:

 «Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 19 
helt eller delvis forby markedsføring av settepoteter 
som er høstet i et bestemt område i Fellesskapet dersom 
avkommet av prøver som offisielt har blitt tatt fra 
basismateriale eller sertifisert formeringsmateriale høstet 
i vedkommende område og dyrket på ett eller flere av 
Fellesskapets kontrollfelt, i løpet av tre påfølgende år har 
avveket betydelig fra minstekravene fastsatt i vedlegg I 
del 1 bokstav c), del 2 bokstav c) og del 3 og 4. Ved de 
sammenlignende prøvene kan det også kontrolleres om de 
øvrige minstekravene fastsatt i vedlegg I er oppfylt.

17. Artikkel 14 nr. 2 skal lyde:

 «2. Tiltak som er truffet i henhold til bestemmelsene i 
nr. 1 skal oppheves straks det med sikkerhet er fastslått 
at basismateriale og sertifisert formeringsmateriale høstet 
i vedkommende område i Fellesskapet vil oppfylle 
minstekravene omtalt i nr. 1 i framtiden.»

18. Artikkel 14 nr. 3 oppheves.

19. Artikkel 16 skal lyde:

 «Artikkel 16

 1. For å løse forbigående vanskeligheter med den 
alminnelige forsyning av basismateriale eller sertifisert 
formeringsmateriale som oppstår i Fellesskapet og som 
ikke kan løses på annen måte, kan det etter framgangsmåten 
i artikkel 19 besluttes at medlemsstatene for et bestemt 
tidsrom skal tillate markedsføring i hele Fellesskapet av 
settepoteter av en klasse som er underlagt mindre strenge 
krav, eller settepoteter av en sort som ikke er oppført på 
den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål eller 
på medlemsstatenes nasjonale sortslister, i mengder som er 
nødvendige for å løse forsyningsvanskelighetene.

 2. Når det dreier seg om en klasse settepoteter av en 
bestemt sort, skal den offisielle etiketten være den som 
er fastsatt for den aktuelle klassen; når det dreier seg om 
frø av sorter som ikke er oppført på ovennevnte lister skal 
den offisielle etiketten være brun. Etiketten skal alltid angi 
at settepotetene er av en klasse som er underlagt mindre 
strenge krav.
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 3. Reglene for gjennomføring av nr. 1 kan vedtas etter 
framgangsmåten i artikkel 19.»

20. Artikkel 18 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at det i forbindelse med 
markedsføring foretas offentlig kontroll av om settepoteter 
oppfyller kravene og vilkårene i dette direktiv, i det minste 
ved stikkprøver.»

21. Artikkel 18 nr. 2 skal lyde:

 «2. Uten at det berører den frie omsetning av settepoteter 
innenfor Fellesskapet skal medlemsstatene treffe alle 
nødvendige tiltak for å sikre at de får følgende opplysninger 
ved markedsføring av mengder på over 2 kg av settepoteter 
importert fra tredjestater:

 a) art,

 b) sort,

 c) klasse,

 d) produksjonsstat og offentlig kontrollmyndighet,

 e) avsenderstat,

 f) importør,

 g) mengde settepoteter.

 Nærmere regler for hvordan disse opplysningene skal gis, 
kan fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 19.»

22. Ny artikkel 20a skal lyde:

 «Artikkel 20a

 1. Det kan fastsettes særlige vilkår etter framgangsmåten 
i artikkel 19 for å ta hensyn til utviklingen på følgende 
områder:

 a) vilkår for markedsføring av kjemisk behandlet 
settepotet,

 b) vilkår for markedsføring av settepoteter i forbindelse 
med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av 
plantegenetiske ressurser som er knyttet til særlige 
naturlige eller delvis naturlige habitater og er truet av 
genetisk erosjon,

 
 c) vilkår for markedsføring av settepoteter som egner seg 

for økologisk produksjon.

 2. De særlige vilkårene nevnt i nr. 1 skal særlig omfatte 
følgende punkter:

 i) i forbindelse med bokstav b) skal settepoteter av disse 
artene være fra et kjent avsendersted som er godkjent 
av vedkommende myndighet i hver medlemsstat med 
henblikk på markedsføring av settepoteterø i bestemte 
områder,

 ii) i forbindelse med bokstav b) skal egnede kvantitative 
restriksjoner anvendes.»

Artikkel 5

I direktiv 69/208/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 Dette direktiv skal gjelde for produksjon med henblikk 
på markedsføring og markedsføring innenfor Fellesskapet 
av frø fra oljevekster og fibervekster som er beregnet på 
produksjon innen jordbruk, med unntak av prydvekster.»

2. Ny artikkel 1a skal lyde:

 «Artikkel 1a

 I dette direktiv menes med «markedsføring»: salg, 
lagring med henblikk på salg, tilbud for salg og enhver 
overdragelse, levering eller overføring med henblikk på 
kommersiell utnytting av frø til tredjemann, mot vederlag 
eller vederlagsfritt.

 Handel med frø som ikke skjer med henblikk på 
kommersiell utnytting av sorten, skal ikke anses som 
markedsføring når det dreier seg om

 — levering av frø til offentlige undersøkelses- og 
inspeksjonsorganer,

 — levering av frø til tjenesteytere for bearbeiding eller 
emballering, forutsatt at tjenesteyteren ikke får 
eiendomsrett til frøet som leveres.

 Levering av frø på visse vilkår til tjenesteytere med 
henblikk på produksjon av visse landbruksråvarer til 
industriell bruk, eller frøformering for samme formål, skal 
ikke anses som markedsføring, forutsatt at tjenesteyteren 
ikke får eiendomsrett til frøet som leveres eller produktet 
som høstes. Frøleverandøren skal forelegge klassifiserings
myndigheten en kopi av de relevante delene av kontrakten 
som er inngått med tjenesteyteren, og denne kontrakten 
skal omfatte standardene og vilkårene som det leverte frøet 
for øyeblikket oppfyller.

 Vilkårene for anvendelse av denne bestemmelse skal 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 20.»
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3. Artikkel 2 nr. 1c oppheves.

4. I artikkel 3 nr. 1 utgår ordene «og med mindre det oppfyller 
vilkårene i vedlegg II».

5. I artikkel 3 nr. 2 utgår ordene «og med mindre frøet også 
oppfyller vilkårene i vedlegg II».

6. Artikkel 3 nr. 5 oppheves.

7. Ny artikkel 3a skal lyde:

 «Artikkel 3a

 Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 skal medlemsstatene 
fastsette at

 — foredlet frø fra generasjonene før basisfrø, og

 — urenset frø som markedsføres for bearbeiding, forutsatt 
at frøets ekthet er sikret,

 kan markedsføres.»

8. I artikkel 4 skal nytt siste ledd lyde:

 «Medlemsstater som anvender unntaksbestemmelsene i 
bokstav a) eller b) skal bistå hverandre administrativt med 
hensyn til kontroll.»

9. Ny artikkel 4a skal lyde:

 «Artikkel 4a

1. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 1 kan medlemsstatene gi 
produsenter på sitt territorium tillatelse til å markedsføre

 a) små mengder frø til vitenskapelige formål eller 
utvalgsarbeid,

 b) passende mengder frø til andre undersøkelses- eller 
forsøksformål, forutsatt at det tilhører sorter for hvilke 
det er innlevert søknad om oppføring på sortslisten i 
vedkommende medlemsstat,

 Med hensyn til genmodifisert materiale kan slik tillatelse 
gis bare dersom alle egnede tiltak er truffet for å unngå 
skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet. 
Ved miljørisikovurderingen som skal foretas i denne 
forbindelse skal bestemmelsene i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 
70/457/EØF anvendes tilsvarende.

 2. Formålene som det kan gis tillatelse til i henhold til 
nr. 1 bokstav b), bestemmelsene om merking av pakninger 

samt mengdene og vilkårene for at medlemsstatene kan 
gi slik tillatelse, skal fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 20.

 3. Tillatelser som medlemsstatene har gitt til 
produsenter på sitt territorium til formålene nevnt i nr. 1 før 
datoen for vedtak av dette direktiv, skal fortsette å gjelde 
til bestemmelsene nevnt i nr. 2 er fastsatt. Deretter skal alle 
slike tillatelser være i samsvar med bestemmelsene fastsatt 
i henhold til nr. 2.»

10. Til slutt i artikkel 9 nr. 3 innsettes ordene «som er forseglet 
på deres eget territorium. Vilkårene for disse unntakene 
kan fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 20.»

11. Artikkel 10 nr. 2 skal lyde:

 «2. Medlemsstatene kan fastsette unntak fra nr. 1 med 
hensyn til småpakninger som er forseglet på deres eget 
territorium. Vilkårene for disse unntakene kan fastsettes 
etter framgangsmåten i artikkel 20.»

12. Artikkel 11 skal lyde:

 «Artikkel 11

 Etter framgangsmåten i artikkel 20 kan det fastsettes at 
medlemsstatene kan kreve at pakninger med basisfrø, 
sertifisert frø eller handelsfrø i andre tilfeller enn 
dem som er fastsatt i dette direktiv, er forsynt med en 
leverandøretikett (som enten kan være en etikett som 
er atskilt fra den offisielle etiketten eller i form av 
leverandørens opplysninger trykt direkte på pakningen). 
Opplysningene som skal angis på en slik etikett skal også 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 20.»

13. Ny artikkel 11a skal lyde:

 «Artikkel 11a

 Med hensyn til frø av en genmodifisert sort skal etiketter 
eller dokumenter av enhver art, enten de er offisielle eller 
ikke, som er festet til eller ledsager frøpartiet i henhold til 
dette direktiv, klart angi at sorten er genmodifisert.»

14. Artikkel 13 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at frø som markedsføres 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er 
obligatoriske eller skjønnsmessige, ikke underlegges andre 
markedsføringsrestriksjoner enn dem som er fastsatt i dette 
eller andre direktiver med hensyn til frøets egenskaper, 
undersøkelseskrav, merking og forsegling.»
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15. Artikkel 13 nr. 2 oppheves.

16. Artikkel 13 nr. 3 oppheves.

17. Ny artikkel 14a skal lyde:

 «Artikkel 14a

 Vilkårene for at foredlet frø fra generasjonene før basisfrø 
kan markedsføres i henhold til artikkel 3a første strekpunkt 
er som følger:

 a) det har blitt offentlig undersøkt av vedkommende 
sertifiseringsmyndighet i samsvar med bestemmelsene 
om sertifisering av basisfrø,

 b) det er pakket i samsvar med dette direktiv, og

 c) pakningene er forsynt med en offisiell etikett som 
inneholder minst følgende angivelser:

 — sertifiseringsmyndighet og medlemsstat eller deres 
forkortede betegnelse,

 — partiets referansenummer,

 — måned og år for forsegling, eller

 — måned og år for siste offentlige prøvetaking med 
henblikk på sertifisering,

 — art, angitt minst med latinske bokstaver under dens 
botaniske navn, som kan angis i forkortet form og 
uten opphavspersonens navn,

 — sort, angitt minst med latinske bokstaver,

 — beskrivelsen «prebasisfrø»,

 — antall generasjoner før frø av klassen «sertifisert 
frø» eller «sertifisert frø av 1. generasjon».

  Etiketten skal være hvit med en diagonal fiolett 
strek..»

18. Artikkel 14 nr. 2 skal lyde:

 «2. Frø fra oljevekster og fibervekster som er høstet i 
Fellesskapet og som er beregnet på sertifisering i samsvar 
med nr. 1 skal

 — emballeres og forsynes med en offisiell etikett som 
oppfyller vilkårene i vedlegg V del A og B, i samsvar 
med artikkel 10 nr. 1, og

 — ledsages av et offisielt dokument som oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg V del C.

 Bestemmelsene i første strekpunkt om emballering og 
merking kan fravikes dersom myndighetene som har 
ansvar for feltinspeksjon, myndighetene som utarbeider 
dokumentene for sertifisering av frø som ikke er 

endelig sertifisert, og myndighetene som har ansvar for 
sertifisering, er de samme, eller dersom de er enige om å 
fravike bestemmelsene.»

19. Artikkel 16 skal lyde:

 «Artikkel 16

 1. For å løse forbigående vanskeligheter med den 
alminnelige forsyning av basisfrø eller sertifisert frø 
som oppstår i Fellesskapet og som ikke kan løses på 
annen måte, kan det etter framgangsmåten i artikkel 20 
besluttes at medlemsstatene for et bestemt tidsrom skal 
tillate markedsføring i hele Fellesskapet av frø av en 
klasse som er underlagt mindre strenge krav, eller frø av 
en sort som ikke er oppført på den felles sortsliste for 
plantearter til jordbruksformål eller på medlemsstatenes 
nasjonale sortslister, i mengder som er nødvendige for å 
løse forsyningsvanskelighetene.

 2. Når det dreier seg om en klasse frø av en bestemt 
sort, skal den offisielle etiketten være den som er fastsatt 
for den aktuelle klassen; når det dreier seg om frø av sorter 
som ikke er oppført på ovennevnte lister skal den offisielle 
etiketten være den som er fastsatt for handelsfrø. Etiketten 
skal alltid angi at frøet er av en klasse som er underlagt 
mindre strenge krav.

 3. Reglene for gjennomføring av nr. 1 kan vedtas etter 
framgangsmåten i artikkel 20.»

20. Artikkel 18 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at det i forbindelse med 
markedsføring foretas offentlig kontroll av om frø fra 
oljevekster og fibervekster oppfyller kravene og vilkårene 
i dette direktiv, i det minste ved stikkprøver.»

21. Artikkel 18 nr. 2 skal lyde:

 «2. Uten at det berører den frie omsetning av frø innenfor 
Fellesskapet skal medlemsstatene treffe alle nødvendige 
tiltak for å sikre at de får følgende opplysninger ved 
markedsføring av mengder på over 2 kg av frø importert 
fra tredjestater:

 a) art,

 b) sort,

 c) klasse,

 d) produksjonsstat og offentlig kontrollmyndighet,

 e) avsenderstat,

 f) importør,

 g) frømengde.
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 Nærmere regler for hvordan disse opplysningene skal gis, 
kan fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 20.»

22. Ny artikkel 21a skal lyde:

 «Artikkel 21a

 1. Det kan fastsettes særlige vilkår etter framgangsmåten 
i artikkel 20 for å ta hensyn til utviklingen på følgende 
områder:

 a) vilkår for markedsføring av kjemisk behandlet frø,

 b) vilkår for markedsføring av frø i forbindelse 
med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av 
plantegenetiske ressurser, herunder frøblandinger av 
arter som også omfatter artene nevnt i artikkel 1 i 
rådsdirektiv 70/457/EØF, og som er knyttet til særlige 
naturlige eller delvis naturlige habitater og er truet av 
genetisk erosjon,

 c) vilkår for markedsføring av frø som egner seg for 
økologisk produksjon.

 2. De særlige vilkårene nevnt i nr. 1 skal særlig omfatte 
følgende punkter:

 ii) i forbindelse med bokstav b) skal frø av disse artene 
være fra et kjent avsendersted som er godkjent av 
vedkommende myndighet i hver medlemsstat med 
henblikk på markedsføring av frø i bestemte områder,

 ii) i forbindelse med bokstav b) skal egnede kvantitative 
restriksjoner anvendes.»

Artikkel 6

I direktiv 70/457/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 skal nytt nr. 4, 5 og 6 lyde:

 «4. Med hensyn til en genmodifisert sort som definert 
i artikkel 2 nr. 1 og 2 i rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. 
april 1990 om utsetting i miljøet av genetisk modifiserte 
organismer(*), skal sorten godkjennes bare dersom alle 
egnede tiltak er truffet for å unngå skadevirkninger på 
menneskers helse og på miljøet.

 5. Når materiale fra en plantesort er beregnet på bruk 
som et næringsmiddel eller en næringsmiddelingrediens 
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye 
næringsmiddelingredienser(**), skal disse næringsmidlene 
og næringsmiddelingrediensene imidlertid ikke

 — utgjøre en fare for forbrukerne,

 — villede forbrukerne,

 — avvike så mye fra næringsmidlene eller næringsm
iddelingrediensene de er ment å erstatte, at vanlig 
konsum av dem vil være ernæringsmessig uheldig for 
forbrukeren.

 6. For å bevare plantegenetiske ressurser i henhold 
til artikkel 20a nr. 2 kan medlemsstatene fravike 
godkjenningskriteriene fastsatt i nr. 1 første punktum 
dersom særlige vilkår fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 23, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 20a  
nr. 3 punkt i) og ii).

      __________

(*) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 15. Direktivet sist endret ved 
direktiv 97/35/EF (EFT L 169 av 27.6.1997, s. 72).

(**) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1».

2. I artikkel 7 nr. 2 skal ny bokstav c) lyde:

 «c) de nødvendige tiltak for at dyrkingsforsøkene kan 
gjennomføres med henblikk på å vurdere dyrkings- og 
bruksverdien; disse tiltakene kan omfatte

 — framgangsmåtene og vilkårene for at alle eller flere 
medlemsstater kan avtale at sorter for hvilke det 
er innlevert søknad om godkjenning i en annen 
medlemsstat, skal inngå i dyrkingsforsøkene som 
et ledd i administrativ bistand,

 — vilkårene for samarbeid mellom myndighetene i de 
deltakende medlemsstatene,

 — virkningen av resultatene av dyrkingsforsøkene,

 — standardene med hensyn til opplysninger om 
dyrkingsforsøk med henblikk på vurdering av 
dyrkings- og bruksverdien.»

3. I artikkel 7 skal nytt nr. 4 lyde:

 «4. a) Med hensyn til en genmodifisert sort som 
nevnt i artikkel 4 nr. 4 skal det foretas en 
miljørisikovurdering tilsvarende den som er fastsatt 
i direktiv 90/220/EØF.
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 b)  Framgangsmåtene som skal sikre at 
miljørisikovurderingen og andre relevante elementer 
tilsvarer dem som er fastsatt i direktiv 90/220/EØF, 
skal innføres etter forslag fra Kommisjonen i en 
rådsforordning med det relevante rettsgrunnlag i 
traktaten. Inntil denne forordning trer i kraft, kan 
genmodifiserte sorter godkjennes for oppføring 
på en nasjonal sortsliste først når de er godkjent 
for markedsføring i samsvar med direktiv 90/220/
EØF.

 c)  Artikkel 11-18 i direktiv 90/220/EØF skal ikke 
lenger gjelde for genmodifiserte sorter når 
forordningen nevnt i bokstav b) har trådt i kraft.

 d)  De nærmere tekniske og vitenskapelige 
bestemmelser om gjennomføring av 
miljørisikovurderingen skal vedtas etter 
framgangsmåten i artikkel 23.»

4. I artikkel 7 skal nytt nr. 5 lyde:

 «5. a) Medlemsstatene skal sikre at en sort beregnet på 
bruk som fastsatt i dette nummer godkjennes bare 
dersom

 — næringsmiddelet eller næringsmiddelingredien
sen allerede er godkjent i henhold til forordning 
(EF) nr. 258/97, eller

 — beslutningene om godkjenning nevnt i 
forordning (EF) nr. 258/97 er truffet etter 
framgangsmåten i artikkel 23 i dette direktiv.

 b) I tilfellet nevnt i bokstav a) annet strekpunkt skal 
det tas hensyn til kriteriene definert artikkel 4 nr. 5 
og vurderingsprinsippene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 258/97.

 c) De nærmere tekniske og vitenskapelige 
bestemmelser om gjennomføring av tiltakene fastsatt 
i bokstav b) skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 23 i dette direktiv.»

5. I artikkel 9 skal nytt nr. 5 lyde: 

 «5. Medlemsstatene skal påse at genmodifiserte sorter 
som er godkjent, er klart oppført som slike på sortslisten. 
De skal videre påse at enhver person som markedsfører 
en slik sort i sin salgskatalog klart angir at sorten er 
genmodifisert.»

6. I artikkel 12a skal nytt nr. 4 lyde:

 «4. Etter framgangsmåten i artikkel 23 kan det fastsettes 
regler for anvendelsen av nr. 1 og 2.»

7. Artikkel 12 nr. 2 skal lyde:

 «2. Godkjenningen av en sort kan fornyes for bestemte 
tidsrom dersom den forsatt dyrkes i et slikt omfang at det er 
berettiget, eller dersom dyrkingen bør fortsette av hensyn 
til bevaringen av plantegenetiske ressurser, og forutsatt 
at kravene til selvstendighet, ensartethet og stabilitet 
eller kriteriene fastsatt i samsvar med artikkel 20a nr. 2 
og 3 fortsatt er oppfylt. Med unntak for plantegenetiske 
ressurser som definert i artikkel 20a skal søknad om 
fornyelse innleveres senest to år før godkjenningen 
utløper.»

8. Artikkel 15 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at frø av sorter som er 
godkjent i henhold til dette direktiv eller i samsvar med 
prinsipper som tilsvarer prinsippene i dette direktiv, med 
virkning fra offentliggjøringen nevnt i artikkel 18 ikke 
underlegges markedsføringsrestriksjoner med hensyn til 
sort.»

9. Artikkel 15 nr. 2 skal lyde:

 «2. En medlemsstat kan etter søknad som skal behandles 
i samsvar med artikkel 23 eller 23a, når det dreier seg om 
genmodifiserte sorter, gis tillatelse til å forby bruk av 
sorten på hele eller deler av sitt territorium eller til å 
fastsette egnede vilkår for dyrking av sorten og, i tilfellet 
nevnt i bokstav c), bruksvilkår for produktene fra slik 
dyrking

 a) dersom det godtgjøres at dyrking av den aktuelle sorten 
kan få skadelige følger med hensyn til plantehelsen for 
dyrkingen av andre arter eller sorter, eller

 b) dersom det på grunnlag av offisielle dyrkingsforsøk 
utført i medlemsstaten som søker om godkjenning, ved 
tilsvarende anvendelse av bestemmelsene i artikkel 
5 nr. 4 fastslås at det ikke på noen del av dens 
territorium oppnås like gode resultater for den aktuelle 
sorten som for en annen, sammenlignbar sort som er 
godkjent på medlemsstatens territorium, eller dersom 
det er allment kjent at sorten på grunn av sin natur 
eller modenhetsklasse ikke egner seg for dyrking på 
noen del av medlemsstatens territorium. Søknaden skal 
innleveres innen utgangen av det tredje kalenderåret 
etter at godkjenningen ble gitt,
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 c) dersom det er andre gyldige grunner enn dem som 
allerede er nevnt, eller som kan ha blitt nevnt under 
framgangsmåten omhandlet i artikkel 10 nr. 2, til å 
anse at sorten utgjør en risiko for menneskers helse 
eller for miljøet.».

10. Artikkel 15 nr. 3 oppheves.

11. Artikkel 15 nr. 4 oppheves.

12. Artikkel 15 nr. 5 oppheves.

13. Artikkel 15 nr. 6 oppheves.

14. Artikkel 15 nr. 7 oppheves.

15. I artikkel 18 skal nytt tredje ledd lyde:

 «I den offentliggjorte meldingen skal det klart angis hvilke 
sorter som er genmodifisert.»

16. Artikkel 19 skal lyde:

 «Artikkel 19

 «Dersom det fastslås at dyrking av en sort oppført 
på den felles sortsliste kan få skadelige følger med 
hensyn til plantehelsen i en medlemsstat når det gjelder 
dyrkingen av andre sorter eller arter eller utgjøre en 
risiko for miljøet eller for menneskers helse, kan denne 
medlemsstaten, når det dreier seg om en genmodifisert 
sort, etter framgangsmåten i artikkel 23 eller 23a på 
anmodning gis tillatelse til å forby markedsføring av frø 
og formeringsmateriale fra den aktuelle sorten på hele eller 
deler av sitt territorium. Dersom det er umiddelbar fare for 
spredning av skadelige organismer eller umiddelbar fare 
for miljøet eller for menneskers helse, kan vedkommende 
medlemsstat iverksette forbudet så snart anmodningen 
er levert, inntil det er truffet en endelig beslutning etter 
framgangsmåten i artikkel 23 eller 23a, når det dreier seg 
om en genmodifisert sort.»

17. Ny artikkel 20a skal lyde:

 «Artikkel 20a

 1. Det kan etter framgangsmåten i artikkel 23 fastsettes 
særlige vilkår for å ta hensyn til utviklingen med hensyn til 
vilkårene for markedsføring av kjemisk behandlet frø.

 2. Med forbehold for kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1467/94 av 20. juni 1994 om bevaring, beskrivelse, 
innsamling og bruk av genetiske ressurser i landbruket(*) 

skal det etter framgangsmåten i artikkel 23 fastsettes 
særlige vilkår for å ta hensyn til utviklingen med hensyn til 
bevaring in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske 
ressurser gjennom dyrking og markedsføring av frø av 
landsorter og sorter som er naturlig tilpasset de lokale og 
regionale forhold og truet av genetisk erosjon.

 3. De særlige vilkårene nevnt i nr. 2 skal særlig omfatte 
følgende punkter:

 i) landsorter og sorter skal godkjennes etter 
bestemmelsene i dette direktiv. Framgangsmåten 
for offisiell godkjenning skal ta hensyn til særlige 
egenskaper og vilkår med hensyn til kvalitet. Det 
skal særlig tas hensyn til resultatene fra undersøkelser 
som ikke er offentlige og kunnskap framkommet ved 
praktisk erfaring under dyrking, formering og bruk, 
samt de detaljerte beskrivelsene av sortene og deres 
relevante betegnelser som meddelt vedkommende 
medlemsstat, og dersom dette anses som tilstrekkelig, 
skal de unntas fra kravet om offentlig undersøkelse. 
Når en slik landsort eller sort er godkjent, skal den 
oppføres som en «gammel landsort» på den felles 
sortsliste.

 ii) egnede kvantitative restriksjoner skal anvendes.

__________

(*) EFT L 159 av 28.6.1994, s. 1.»

18. Ny artikkel 23a skal lyde:

«Artikkel 23a

 1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne 
artikkel, skal lederen enten på eget initiativ eller på 
anmodning fra en medlemsstats representant forelegge 
saken for Den faste komité for frø og formeringsmateriale 
innen jordbruk, hagebruk og skogbruk, heretter kalt 
«komiteen».

 2. Kommisjonens representant skal framlegge for 
komiteen et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen kan 
fastsette etter hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis 
med det flertall som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 
2 for beslutninger som Rådet skal treffe etter forslag fra 
Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal stemmer 
avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som 
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

 Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de 
er i samsvar med komiteens uttalelse.
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 Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med 
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal 
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag til 
tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med 
kvalifisert flertall.

 Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre 
måneder etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen 
vedta de foreslåtte tiltakene.»

19. Ny artikkel 24a skal lyde:

 «Artikkel 24a

 Det kan etter framgangsmåten i artikkel 23 fastsettes 
særlige vilkår for å ta hensyn til utviklingen med hensyn 
til bevaring av genetiske ressurser.»

Artikkel 7

I direktiv 70/458/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 Dette direktiv skal gjelde for produksjon med henblikk på 
markedsføring og markedsføring av grønnsakfrø innenfor 
Fellesskapet.»

2. Ny artikkel 1a skal lyde:

 «Artikkel 1a

 I dette direktiv menes med «markedsføring»: salg, 
lagring med henblikk på salg, tilbud for salg og enhver 
overdragelse, levering eller overføring med henblikk på 
kommersiell utnytting av frø til tredjemann, mot vederlag 
eller vederlagsfritt.

 Handel med frø som ikke skjer med henblikk på 
kommersiell utnytting av sorten, skal ikke anses som 
markedsføring når det dreier seg om

 — levering av frø til offentlige undersøkelses- og 
inspeksjonsorganer,

 — levering av frø til tjenesteytere for bearbeiding eller 
emballering, forutsatt at tjenesteyteren ikke får 
eiendomsrett til frøet som leveres.

 Levering av frø på visse vilkår til tjenesteytere med 
henblikk på produksjon av visse landbruksråvarer til 
industriell bruk, eller frøformering for samme formål, skal 
ikke anses som markedsføring, forutsatt at tjenesteyteren 
ikke får eiendomsrett til frøet som leveres eller produktet 

som høstes. Frøleverandøren skal forelegge klassifiserings
myndigheten en kopi av de relevante delene av kontrakten 
som er inngått med tjenesteyteren, og denne kontrakten 
skal omfatte standardene og vilkårene som det leverte frøet 
for øyeblikket oppfyller.

 Vilkårene for anvendelse av denne bestemmelse skal 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 40.»

3. Artikkel 2 nr. 1c oppheves.

4. Artikkel 4 skal lyde:

 «Artikkel 4

 1. Medlemsstatene skal påse at en sort blir godkjent 
bare dersom den er selvstendig, stabil og tilstrekkelig 
ensartet.

 Med hensyn til rotsikori skal sorten ha tilfredsstillende 
dyrkings- og bruksverdi.

 2. Med hensyn til en genmodifisert sort som definert 
i artikkel 2 nr. 1 og 2 i rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. 
april 1990 om utsetting i miljøet av genetisk modifiserte 
organismer(*), skal sorten godkjennes bare dersom alle 
egnede tiltak er truffet for å unngå skadevirkninger på 
menneskers helse og på miljøet.

 3. Når materiale fra en plantesort er beregnet på bruk 
som et næringsmiddel eller en næringsmiddelingrediens i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye 
næringsmiddelingredienser(**), skal disse næringsmidlene 
og næringsmiddelingrediensene imidlertid ikke

 — utgjøre en fare for forbrukerne,

 — villede forbrukerne,

 — avvike så mye fra næringsmidlene eller næringsm
iddelingrediensene de er ment å erstatte, at vanlig 
konsum av dem vil være ernæringsmessig uheldig for 
forbrukeren.

 4. For å bevare plantegenetiske ressurser i henhold til 
artikkel 39a nr. 23 bokstav a) og b) kan medlemsstatene 
fravike godkjenningskriteriene fastsatt i nr. 1 dersom 
særlige vilkår fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 40, 
idet det tas hensyn til kravene i artikkel 39a nr. 3 punkt i) 
og ii).
__________
(*) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 15. Direktivet sist endret ved 

direktiv 97/35/EF (EFT L 169 av 27.6.1997, s. 72).
(**) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1».
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5. I artikkel 7 nr. 1 første ledd innsettes følgende til slutt 
i siste punktum: «i forbindelse med resultatene av en 
offentlig undersøkelse.»

6. I artikkel 7 skal nytt nr. 4 lyde:

 «4. a) Med hensyn til en genmodifisert sort som 
nevnt i artikkel 4 nr. 4 skal det foretas en 
miljørisikovurdering tilsvarende den som er 
fastsatt i direktiv 90/220/EØF.

  b) Framgangsmåtene som skal sikre at 
miljørisikovurderingen og andre relevante 
elementer tilsvarer dem som er fastsatt i direktiv 
90/220/EØF, skal innføres etter forslag fra 
Kommisjonen i en rådsforordning med det 
relevante rettsgrunnlag i traktaten. Inntil denne 
forordning trer i kraft, kan genmodifiserte sorter 
godkjennes for oppføring på en nasjonal sortsliste 
først når de er godkjent for markedsføring i 
samsvar med direktiv 90/220/EØF.

  c) Artikkel 11-18 i direktiv 90/220/EØF skal ikke 
lenger gjelde for genmodifiserte sorter når 
forordningen nevnt i bokstav b) har trådt i kraft.

  d) De nærmere tekniske og vitenskapelige 
bestemmelser om gjennomføring av 
miljørisikovurderingen skal vedtas etter 
framgangsmåten i artikkel 40.»

7. I artikkel 7 skal nytt nr. 5 lyde:

 «5. a) Medlemsstatene skal sikre at en sort beregnet på 
bruk som fastsatt i dette nummer godkjennes bare 
dersom

 — næringsmiddelet eller næringsmiddelingr
ediensen allerede er godkjent i henhold til 
forordning (EF) nr. 258/97, eller

 — beslutningene om godkjenning nevnt i 
forordning (EF) nr. 258/97 er truffet etter 
framgangsmåten i artikkel 40 i dette direktiv.

  b) I tilfellet nevnt i bokstav a) annet strekpunkt skal 
det tas hensyn til kriteriene definert i artikkel 4 nr. 
5 og vurderingsprinsippene fastsatt i forordning 
(EF) nr. 258/97.

  c) De nærmere tekniske og vitenskapelige 
bestemmelser om gjennomføring av tiltakene 
fastsatt i bokstav b) skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 40 i dette 
direktiv.»

8. I artikkel 10 skal nytt nr. 5 lyde:

 «5. Medlemsstatene skal påse at genmodifiserte sorter 
som er godkjent, er klart oppført som slike på sortslisten. 
De skal videre påse at enhver person som markedsfører 
en slik sort i sin salgskatalog klart angir at sorten er 
genmodifisert.»

9. Artikkel 13 nr. 2 skal lyde:

 «2. Godkjenningen av en sort kan fornyes for bestemte 
tidsrom dersom den forsatt dyrkes i et slikt omfang at det er 
berettiget, eller dersom dyrkingen bør fortsette av hensyn 
til bevaringen av plantegenetiske ressurser, og forutsatt 
at kravene til selvstendighet, ensartethet og stabilitet 
eller kriteriene fastsatt i samsvar med artikkel 39a nr. 3 
og 4 fortsatt er oppfylt. Med unntak for plantegenetiske 
ressurser som definert i artikkel 39a skal søknad om 
fornyelse innleveres senest to år før godkjenningen 
utløper.»

10. I artikkel 15 skal nytt nr. 3 lyde:

 «3. For sorter hvis godkjenning er fornyet i henhold 
til artikkel 13 nr. 3 kan medlemsstatene tillate bruk av 
navnene som ble brukt før fornyelsen, inntil 30. juni 
1994.»

11. I artikkel 13a skal nytt nr. 4 lyde:

 «4. Etter framgangsmåten i artikkel 40 kan det fastsettes 
regler for anvendelsen av nr. 1, 2 og 3.»

12. I artikkel 16 nr. 1 endres «etter en frist på to måneder etter» 
til «med virkning fra».

13. I artikkel 17 utgår ordene «etter en frist på to måneder».

14. Artikkel 16 nr. 2 skal lyde:

 «2. En medlemsstat kan etter søknad som skal behandles 
i samsvar med artikkel 40 eller 40a, når det dreier seg 
om genmodifiserte sorter, gis tillatelse til å forby bruk 
av sorten på hele eller deler av sitt territorium eller til å 
fastsette egnede vilkår for dyrking av sorten og, i tilfellet 
nevnt i bokstav c), bruksvilkår for produktene fra slik 
dyrking

 a) dersom det godtgjøres at dyrking av den aktuelle sorten 
kan få skadelige følger med hensyn til plantehelsen for 
dyrkingen av andre arter eller sorter, eller
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 b) dersom det er andre gyldige grunner enn dem som 
allerede er nevnt, eller som kan ha blitt nevnt under 
prosedyren omhandlet i artikkel 11 nr. 2, til å anse at 
sorten utgjør en risiko for menneskers helse eller for 
miljøet.»

15. Artikkel 16 nr. 3 oppheves.

16. Artikkel 16 nr. 4 oppheves.

17. I artikkel 17 skal nytt tredje ledd lyde:

 «I den offentliggjorte meldingen skal det klart angis hvilke 
sorter som er genmodifisert.»

18. Artikkel 18 skal lyde:

 «Artikkel 18

 Dersom det fastslås at dyrking av en sort oppført på den 
felles sortsliste kan få skadelige følger med hensyn til 
plantehelsen i en medlemsstat når det gjelder dyrkingen av 
andre sorter eller arter eller utgjøre en risiko for miljøet eller 
for menneskers helse, kan denne medlemsstaten, når det 
dreier seg om en genmodifisert sort, etter framgangsmåten 
i artikkel 40 eller 40a på anmodning gis tillatelse til å 
forby markedsføring av frø og formeringsmateriale fra 
den aktuelle sorten på hele eller deler av sitt territorium. 
Dersom det er umiddelbar fare for spredning av skadelige 
organismer eller umiddelbar fare for miljøet eller for 
menneskers helse, kan vedkommende medlemsstat 
iverksette forbudet så snart anmodningen er levert, inntil 
det er truffet en endelig beslutning etter fremgangsmåten 
omhandlet i artikkel 40 eller 40a, når det dreier seg om en 
genmodifisert sort.»

19. I artikkel 20 nr. 1 utgår ordene «og med mindre det 
oppfyller vilkårene i vedlegg II».

20. I artikkel 20 nr. 1a utgår ordene «og med mindre det 
oppfyller vilkårene i vedlegg II».

21. Artikkel 20 nr. 4 oppheves.

22. Ny artikkel 20a skal lyde:

 «Artikkel 20a

 Uten hensyn til artikkel 20 nr. 1 og 1a skal medlemsstatene 
fastsette at

 — foredlet frø fra generasjonene før basisfrø, og

 — urenset frø som markedsføres for bearbeiding, forutsatt 
at frøets ekthet er sikret,

kan markedsføres.»

23. I artikkel 21 skal nytt siste ledd lyde:

 «Medlemsstater som anvender unntaksbestemmelsene i 
bokstav a) eller b) skal bistå hverandre administrativt med 
hensyn til kontroll.»

24. Ny artikkel 21a skal lyde:

 «Artikkel 21a

 1. Uten hensyn til artikkel 20 nr. 1 og 1a kan 
medlemsstatene

 a) gi produsenter på sitt eget territorium tillatelse til å 
markedsføre små mengder frø til vitenskapelige formål 
eller utvalgsarbeid,

 b) gi foredlere og deres representanter som er etablert på 
deres territorium tillatelse til i en begrenset periode å 
markedsføre frø av en sort for hvilken det er innlevert 
søknad om oppføring på en nasjonal liste i minst en 
medlemsstat, og for hvilken det er framlagt tekniske 
opplysninger.

 2. Vilkårene for at medlemsstatene kan gi tillatelsene 
nevnt i bokstav b) skal fastsettes etter framgangsmåten 
i artikkel 40, særlig med hensyn til innhenting av 
opplysninger, opplysningenes art, sortens lagring og navn 
samt merkingen av pakningene.

 3. Tillatelser som medlemsstatene har gitt til 
produsenter på sitt territorium til formålene nevnt i nr. 1 før 
datoen for vedtak av dette direktiv, skal fortsette å gjelde 
til bestemmelsene nevnt i nr. 2 er fastsatt. Deretter skal alle 
slike tillatelser være i samsvar med bestemmelsene fastsatt 
i henhold til nr. 2.»

25. Artikkel 24 nr. 3 skal lyde:

 «3. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene gi sine 
egne produsenter tillatelse til å markedsføre småpakninger 
med blandinger av standardfrø av forskjellige sorter av 
samme art. Artene som denne bestemmelse skal gjelde 
for, reglene for småpakningenes maksimale størrelse og 
kravene til merking skal fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 40.»

26. Til slutt i artikkel 25 nr. 4 innsettes følgende:

 «som er forseglet på deres eget territorium. Vilkårene for 
disse unntakene kan fastsettes etter framgangsmåten i 
artikkel 40.»
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27. Artikkel 26 nr. 1a skal lyde:

 «1a. Medlemsstatene kan fastsette unntak fra nr. 1 med 
hensyn til småpakninger som er forseglet på deres eget 
territorium. Vilkårene for disse unntakene kan fastsettes 
etter framgangsmåten i artikkel 40.»

28. Artikkel 28 nr. 1 skal lyde:

 «1. Etter framgangsmåten i artikkel 40 kan det fastsettes 
at pakninger med basisfrø, sertifisert frø eller standardfrø 
av enhver type, i alle andre tilfeller enn dem som er fastsatt 
i dette direktiv, skal være forsynt med en leverandøretikett 
(som enten kan være en etikett som er atskilt fra den offisielle 
etiketten eller i form av leverandørens opplysninger trykt 
direkte på pakningen).

 Opplysningene som skal angis på en slik etikett skal også 
fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 40.»

29. Ny artikkel 28a skal lyde:

 «Artikkel 28a

 Med hensyn til frø av en genmodifisert sort skal etiketter 
eller dokumenter av enhver art, enten de er offisielle eller 
ikke, som er festet til eller ledsager frøpartiet i henhold til 
dette direktiv, klart angi at sorten er genmodifisert.»

30. Artikkel 30 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at frø som markedsføres 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er 
obligatoriske eller skjønnsmessige, ikke underlegges andre 
markedsføringsrestriksjoner enn dem som er fastsatt i dette 
eller andre direktiver med hensyn til frøets egenskaper, 
undersøkelseskrav, merking og forsegling.»

31. Artikkel 30 nr. 3 oppheves.

32. Ny artikkel 30a skal lyde:

«Artikkel 30a

Vilkårene for at foredlet frø fra generasjonene før basisfrø 
kan markedsføres i henhold til artikkel 20a første strekpunkt 
er som følger:

 a) det har blitt offentlig undersøkt av vedkommende 
sertifiseringsmyndighet i samsvar med bestemmelsene 
om sertifisering av basisfrø,

 b) det er pakket i samsvar med dette direktiv, og

 c) pakningene er forsynt med en offisiell etikett som 
inneholder minst følgende angivelser:

  — sertifiseringsmyndighet og medlemsstat eller deres 
forkortede betegnelse,

  — partiets referansenummer,

  — måned og år for forsegling, eller

  — måned og år for siste offentlige prøvetaking med 
henblikk på sertifisering,

  — art, angitt minst med latinske bokstaver under dens 
botaniske navn, som kan angis i forkortet form og 
uten opphavspersonens navn,

  — sort, angitt minst med latinske bokstaver,

  — beskrivelsen «prebasisfrø »,

  — antall generasjoner før frø av klassen «sertifisert 
frø».

  Etiketten skal være hvit med en diagonal fiolett 
strek.»

33. Artikkel 31 nr. 2 skal lyde:

 «2. Grønnsakfrø som er høstet i Fellesskapet og som er 
beregnet på sertifisering i samsvar med nr. 1 skal

 — emballeres og forsynes med en offisiell etikett som 
oppfyller vilkårene i vedlegg V del A og B, i samsvar 
med artikkel 25 nr. 1, og

 — ledsages av et offisielt dokument som oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg V del C.

 Bestemmelsene i første strekpunkt om emballering og 
merking kan fravikes dersom myndighetene som har 
ansvar for feltinspeksjon, myndighetene som utarbeider 
dokumentene for sertifisering av frø som ikke er 
endelig sertifisert, og myndighetene som har ansvar for 
sertifisering, er de samme, eller dersom de er enige om å 
fravike bestemmelsene.»

34. Artikkel 33 skal lyde:

 «Artikkel 33

 1. For å løse forbigående vanskeligheter med den 
alminnelige forsyning av basisfrø, sertifisert frø eller 
standardfrø som oppstår i Fellesskapet og som ikke kan 
løses på annen måte, kan det etter framgangsmåten i 
artikkel 40 besluttes at medlemsstatene for et bestemt 
tidsrom skal tillate markedsføring i hele Fellesskapet av frø 
av en klasse som er underlagt mindre strenge krav, eller frø 
av en sort som ikke er oppført på den felles sortsliste for 
plantearter til jordbruksformål eller på medlemsstatenes 
nasjonale sortslister, i mengder som er nødvendige for å 
løse forsyningsvanskelighetene.
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 2. Når det dreier seg om en klasse frø av en bestemt 
sort, skal den offisielle etiketten være den som er fastsatt 
for den aktuelle klassen; når det dreier seg om frø av sorter 
som ikke er oppført på ovennevnte lister skal den offisielle 
etiketten være brun. Etiketten skal alltid angi at frøet er av 
en klasse som er underlagt mindre strenge krav.

 3. Reglene for gjennomføring av nr. 1 kan vedtas etter 
framgangsmåten i artikkel 40.»

35. Artikkel 35 nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal påse at det i forbindelse med 
markedsføring foretas offentlig kontroll av om grønnsakfrø 
oppfyller kravene og vilkårene i dette direktiv, i det minste 
ved stikkprøver.»

36. Artikkel 35 nr. 2 skal lyde:

 «2. Uten at det berører den frie omsetning av frø innenfor 
Fellesskapet skal medlemsstatene treffe alle nødvendige 
tiltak for å sikre at de får følgende opplysninger ved 
markedsføring av mengder på over 2 kg av frø importert 
fra tredjestater:

 a) art,

 b) sort,

 c) klasse,

 d) produksjonsstat og offentlig kontrollmyndighet,

 e) avsenderstat,

 f) importør,

 g) frømengde.

 Nærmere regler for hvordan disse opplysningene skal gis, 
kan fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 40.»

37. Ny artikkel 39a skal lyde:

 «Artikkel 39a

 1. Det kan etter framgangsmåten i artikkel 40 fastsettes 
særlige vilkår for å ta hensyn til utviklingen med hensyn til 
vilkårene for markedsføring av kjemisk behandlet frø.

 2. Det skal etter framgangsmåten i artikkel 40 fastsettes 
særlige vilkår for å ta hensyn til utviklingen med hensyn til 
bevaring in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske 
ressurser gjennom dyrking og markedsføring av frø av

 a) landsorter og sorter som tradisjonelt har vært dyrket 
i bestemte områder og regioner og som er truet av 

genetisk erosjon, med forbehold for bestemmelsene i 
forordning (EF) nr. 1467/94,

 b) sorter som er uten egentlig kommersiell 
produksjonsverdi, men som er utviklet med henblikk 
på dyrking under særlige forhold.

 3. De særlige vilkårene nevnt i nr. 2 skal særlig omfatte 
følgende punkter:

 i) landsortene og sortene nevnt i bokstav a) skal 
godkjennes etter bestemmelsene i dette direktiv. Det 
skal særlig tas hensyn til resultatene fra undersøkelser 
som ikke er offentlige og kunnskap framkommet ved 
praktisk erfaring under dyrking, formering og bruk, 
samt de detaljerte beskrivelsene av sortene og deres 
relevante betegnelser som meddelt vedkommende 
medlemsstat, og dersom dette anses som tilstrekkelig, 
skal de unntas fra kravet om offentlig undersøkelse. 
Når en slik landsort eller sort er godkjent, skal den 
oppføres som en «gammel landsort» på den felles 
sortsliste.

 ii) i forbindelse med bokstav a) og b) skal egnede 
kvantitative restriksjoner anvendes.»

38. Ny artikkel 40a skal lyde:

 «Artikkel 40a

 1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne 
artikkel, skal lederen enten på eget initiativ eller på 
anmodning fra en medlemsstats representant forelegge 
saken for Den faste komité for frø og formeringsmateriale 
innen jordbruk, hagebruk og skogbruk, heretter kalt 
«komiteen».

 2. Kommisjonens representant skal framlegge for 
komiteen et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen 
skal uttale seg om utkastet innen en frist som lederen kan 
fastsette etter hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis 
med det flertall som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 
2 for beslutninger som Rådet skal treffe etter forslag fra 
Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal stemmer 
avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som 
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

 Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de 
er i samsvar med komiteens uttalelse.

 Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med 
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal 
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Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag til 
tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med 
kvalifisert flertall.

 Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre 
måneder etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen 
vedta de foreslåtte tiltakene.»

39. Ny artikkel 41a skal lyde:

 «Artikkel 41a

 1. Det kan fastsettes særlige vilkår etter framgangsmåten 
i artikkel 40 for å ta hensyn til utviklingen på følgende 
områder:

 a) vilkår for markedsføring av kjemisk behandlet frø,

 b) vilkår for markedsføring av frø i forbindelse 
med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av 
plantegenetiske ressurser, herunder frøblandinger av 
arter som også omfatter artene nevnt i artikkel 1 i 
rådsdirektiv 70/457/EØF, og som er knyttet til særlige 
naturlige eller delvis naturlige habitater og er truet av 
genetisk erosjon,

 c) vilkår for markedsføring av frø som egner seg for 
økologisk produksjon.

 2. De særlige vilkårene nevnt i nr. 1 skal særlig omfatte 
følgende punkter:

 i) i forbindelse med bokstav b) skal frø av disse artene 
være fra et kjent avsendersted som er godkjent i 
vedkommende myndighet i hver medlemsstat med 
henblikk på markedsføring av frø i bestemte områder,

 ii) i forbindelse med bokstav b) skal egnede kvantitative 
restriksjoner anvendes.»

40. Artikkel 42 skal lyde:

 «Artikkel 42   

 En medlemsstat kan etter søknad som skal behandles etter 
framgangsmåten i artikkel 40 helt eller delvis fritas for 
å anvende bestemmelsene i dette direktiv på visse arter 
dersom frø fra disse artene vanligvis ikke oppformeres og 
markedsføres på dens territorium, med mindre dette strider 
mot bestemmelsene i artikkel 16 nr. 1 og 30 nr. 1.»

Artikkel 8

1. Medlemsstatene kan som unntak fra artikkel 2 nr. 1 del C 
bokstav a) eller b) i direktiv 66/401/EØF i en overgangsperiode 
på høyst fire år etter iverksettelsen av de lover og forskrifter 

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv tillate 
markedsføring av frø fra en tidligere godkjent generasjon.

2. Medlemsstatene kan som unntak fra artikkel 3 nr. 22 
i dette direktiv, som opphever artikkel 14 nr. 2 bokstav a) i 
direktiv 66/402/EØF, også i en overgangsperiode på høyst 
fire år etter iverksettelsen av de lover og forskrifter som er 
nødvendige for å etterkomme dette direktiv fortsatt begrense 
markedsføringen av sertifisert såkorn av havre, bygg, ris, 
rughvete, hvete eller spelthvete til såkorn av 1. generasjon.

3. Medlemsstater som for øyeblikket anvender restriksjoner 
på markedsføring av frø av fôrvekster i form av blandinger 
i samsvar med artikkel 13 i direktiv 66/401/EØF, kan som 
unntak fra artikkel 2 nr. 19 i dette direktiv, også i en 
overgangsperiode på høyst fire år etter iverksettelsen av de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv fortsatt forby markedsføring av frø av fôrvekster i 
form av blandinger.

Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest tolv 
måneder etter datoen for kunngjøring av dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 
til direktivet når de kunngjøres. 

Nærmere regler for henvisningen fastsettes av 
medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om de internrettslige bestemmelser som de 
vedtar på det området dette direktiv omhandler. Kommisjonen 
skal underrette de andre medlemsstatene om dette.

 
Artikkel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 1998.

 For Rådet

 W. MOLTERER

 Formann


